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1 Назва предмету закупівлі  Технічний нагляд за капітальним ремонтом: 

модернізація систем пожежної сигналізації та систем 

оповіщення про пожежу в адмінбудівлі ГУ ДПС в 

Одеській області, яка розташована за адресою: м. 

Одеса, вул. Семінарська, 5 (повторно) 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

       1. Повний комплекс будівельно – монтажних 

робіт по модернізація систем пожежної сигналізації та 

систем оповіщення про пожежу в адмінбудівлі ГУ 

ДПС в Одеській області, яка розташована за адресою: 

м. Одеса, вул. Семінарська, 5 згідно проекту.  

2. Ціль - Здійснення технічного нагляду за 

виконанням робіт на Об’єкті  у відповідності із Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Порядком здійснення технічного нагляду під час 

будівництва об’єкта архітектури, затвердженим 

постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 

року за № 903. Контролю за дотриманням проектних 

рішень та вимог будівельних норм, національних 

стандартів та правил, а також контролю за якістю, 

обсягами та вартістю робіт, виконаних під час 

будівництва 

3. Мета – отримання замовником завершеного 

об’єкта будівництва та гарантії відповідності виконаних 

робіт проектним рішенням і вимогам будівельних норм, 

національних стандартів та правил. 

4. Обсяг та види робіт . 

Технічний нагляд повинні здійснювати 

сертифіковані інженери з технічного нагляду, які мають 

право виконувати роботи (надавати послуги), що є 

предметом закупівлі. Перелік та обсяги робіт, за 

виконанням яких необхідно здійснювати технічний 

нагляд наведений в додатку до технічного завдання. 

Склад та обсяги - визначенні затвердженою 

проектно-кошторисною документацією по Об’єкту. 

 

Завдання: 

- забезпечення технічного нагляду відповідно до 

вимог затвердженої проектно-кошторисної документації 

по об’єкту будівництва; 

- забезпечення контролю якості і об’ємів виконаних 

робіт по об’єкту будівництва; 

- проведення перевірки наявності документів, які 

підтверджують якісні характеристики конструкцій, 

виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються 

під час здійснення будівництва об’єкту, технічних 

паспортів, сертифікатів, документів, що відображають 

результати лабораторних випробувань, приладів і 

технологій відповідно до проектно-кошторисної 

документації по об’єкту будівництва , чинного 

законодавства України і граничних показників вартості 

робіт тощо; 

- участь у контрольних обмірах, що проводяться під 



час перевірок органами державного нагляду, відомчими 

інспекціями, надання для цього необхідних документів; 

- самостійне проведення контрольних обмірів 

виконаних робіт на об’єкті будівництва; 

- здійснення контролю за веденням підрядником 

загального журналу виконаних робіт встановленого 

зразка під час будівництва об’єкту; 

- внесення відповідних записів до журналу робіт  

(Додаток А до ДБН А.3.1 -5:2016) щодо відповідності 

державним будівельним нормам, технічним нормам та 

правилам провадження робіт; 

- Перевіряти взаєморозрахунки за обсяги виконаних 

робіт в частині кошторисної вартості (акти виконаних 

будівельних робіт ф. КБ-2в, довідка про вартість 

виконаних будівельних робіт  та витрат ф.КБ3, документи 

на матеріали, машини і механізми та інші витрати, що 

вказуються у актах виконаних будівельних робіт ф. КБ-

2в) відповідно до затвердженої документації, тендерної 

пропозиції підрядника, будівельних норм та правил 

визначення вартості будівництва об’єкту згідно з діючим 

законодавством. 

- перевірку та підписання актів приймання 

виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки 

про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 

формою КБ-3, а також достовірність наданих 

сертифікатів на використані матеріали; 

- перевірку видаткових накладних вартості 

використаних матеріалів, а також розрахунків 

загальновиробничих та інших витрат; 

- своєчасне ознайомлення  зі змінами проектних 

рішень у процесі здійснення будівництва об’єкту; 

- участь в формуванні пакету документів, 

необхідних для реєстрації в органах державного 

архітектурно-будівельного контролю документу щодо 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів; 

- присутність на виробничих нарадах, що 

проводяться Замовником; 

- перевірку відповідності виконаних будівельних 

робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання 

проектним рішенням, вимогам державних стандартів, 

будівельних норм і правил, технічних умов та інших 

чинних нормативних актів України;  

- перевірку відповідності обсягів та якості 

виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній 

документації по об’єкту будівництва;  

- контроль виконання підрядником вказівок і 

приписів, виданих за результатами технічного нагляду, 

державного нагляду та архітектурно-будівельного 

контролю;  

- перевірку відповідності цін на будівельно-

монтажні роботи; 

- ведення обліку обсягів прийнятих будівельних 

робіт (акти приймання виконаних будівельних робіт за 



формою КБ-2в із одиничною розцінкою з обов’язковою 

розноскою виконаних об’ємів в проектному локальному 

кошторисі), а також будівельних робіт, виконаних з 

недоліками; 

- проведення разом з підрядником огляду та оцінки 

результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і 

конструктивних елементів з підписанням актів на 

закриття прихованих робіт; 

- повідомлення підрядника про невідповідність 

виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних 

документів та проектно-кошторисній документації по 

об’єкту будівництва; 

- оформлення актів із переліком робіт, виконаних з 

недоліками; 

- приймати участь в оперативних нарад на об’єкті 

будівництва . 

- Інженер технічного нагляду повинен надавати 

Замовнику щотижневий звіт про хід виконання 

будівельних робіт підписаний власноруч. 

- участь у проведенні перевірки:  

1) комісією якості окремих конструкцій і вузлів, 

будівельних робіт усіх видів, відповідності змонтованого 

спецобладнання, устаткування і механізмів технічним 

умовам та контролю оформлення актів по комплексному 

та індивідуальному опробуванню змонтованого  

устаткування та обладнання;  

2) органами державного нагляду та архітектурно-

будівельного контролю;  

 

Кваліфікаційні критерії до Учасників 

1) Учасник тендеру повинен 

продемонструвати здатність задовільнити вимоги по 

кваліфікації відповідно до законодавства України, а саме 

з тендерною пропозицією надати копію кваліфікаційного 

сертифікату відповідального виконавця окремих видів 

робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів 

архітектури , з категорією інженера з технічного нагляду 

не нижче  ІІ категорії (будівництво). 

2) Учасник тендеру повинен 

продемонструвати успішний досвід виконання не менше 

5-х проектів за характером подібних до запропонованого, 

протягом останніх 5 (п’ять) років станом на дату подачі 

пропозиції та листи-відгуки із зазначенням щодо 

закінчення даних об’єктів. Мають бути надані відповідні 

референції. 

3) Учасник закупівлі повинен 

продемонструвати та підтвердити наявність загального 

досвіду роботи не менше 15 років в будівництві та не 

менше 5 років досвіду здійснення технічного нагляду, 

шляхом подачі резюме (копія трудової книжки, або інші 

підтверджуючі документи). 

4)   Учасник тендеру повинен гарантувати прибуття 

на об’єкт будівництва напротязі 2 (двох) годин  після 

повідомлення отриманого від представника замовника чи 



підрядної організації для вирішення виробничих питань, 

про що підтверджує  в гарантійному листі, який 

обов’язково подається у складі пропозиції . 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 4000,00 грн. (чотири тисячі   

гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 

 

 
 

 


