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1 Назва предмету закупівлі  Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі Саратської 

ДПІ Головного управління  ДПС в Одеській області, 

яка розташована за адресою: Одеська обл.,смт Сарата, 

вул.Чкалова,23 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних 

дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані 

на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання 

таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, 

які зазначені у Технічному завданні та додатках до нього, 

мають розумітися та сприйматися Учасником як назва 

виробників, торговельної марки чи моделі або їх 

еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, 

експлуатаційними та якісними характеристиками. 

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для 

цієї тендерної документації є обладнання (вироби, 

матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі 

технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у 

порівнянні з передбаченими  в тендерній документації. 

Підтвердження відповідності пропозиції Учасника 

необхідним технічним, якісним та кількісним 

характеристикам предмета закупівлі, у тому числі 

відповідній технічній специфікації (у разі потреби – 

планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета 

закупівлі) у вигляді листа-гарантії наступного змісту: 

«Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо 

відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, 

кількісним характеристикам до предмета закупівлі, 

технічній специфікації та іншим вимогам до предмету 

закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в т.ч. 

Додатку 2 тендерної документації, а також 

підтверджуємо можливість виконання робіт, у 

відповідності до вимог, визначених згідно з умовами 

тендерної документації». Учасник для наочного 

ознайомленням з об’ємом робіт передбачених в 

технічному завданні у складі тендерної пропозиції 

повинен надати акт обстеження (огляду) об'єкту з 

письмовим підтвердженням Замовника. 
 

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує 

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на 

торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження 

чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або 

еквівалент». 

 

1. Кошторисна документація по капітальному ремонту покрівлі 

адмінбудівлі Саратської ДПІ Головного управління  ДПС в 

Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська 

обл.,смт Сарата, вул.Чкалова,23, повинна бути складена 

відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 із застосуванням 

програмного комплексу АВК-5 або у програмному комплексі, 

який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної 

документації.  

2. Роботи мають бути виконані відповідно до умов 



укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних 

норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній 

сфері, із застосуванням обладнання та матеріалів, якість яких 

підтверджені відповідними сертифікатами, технічними 

паспортами чи іншими документами, дотриманням безпечних 

умов праці відповідно до вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та правил пожежної безпеки. 

2.1. Учасник, у складі тендерної пропозиції зобов’язаний 

надати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно 

розробленого проекту, буде неухильно дотримуватись діючих 

нормативних документів щодо охорони праці і промислової 

безпеки у будівництві. 

2.2. Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію 

дозволу або декларації на роботи підвищеної небезпеки, де 

зазначені наступні види робіт: роботи, що виконуються на 

висоті понад 1, 3 метра та верхолазні роботи; 

3. Учасник виконує роботу з використанням власного 

обладнання та матеріалів, що входять у вартість таких робіт.  

4. Якість робіт та застосовуваних матеріалів і технологій 

мають відповідати вимогам чинних державних стандартів, 

будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, 

встановлених для даних видів робіт. 

5. Матеріали, що використовуються, і обладнання повинні 

бути новими і відповідати кошторисній документації, 

державним стандартам і технічним умовам. 

6. При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної 

ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних 

ресурсів приймається Учасником за цінами, які не 

перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку 

України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та 

обсягів постачання. 

7. Якщо тендерна пропозиція Учасника містить не всі 

види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з 

документацією закупівлі, ця тендерна пропозиція вважається 

такою, що не відповідає умовам тендерної документації 

закупівлі, та відхиляється Замовником. 

8. Учасник  надає тендерну пропозицію у відповідності 

до технічного завдання Замовника. Ціна тендерної пропозиції 

Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи 

згідно з технічним завданням Замовника, на підставі 

нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних 

ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та 

поточних цін на них, з урахуванням робіт, що будуть 

виконуватись субпідрядними організаціями, у разі їх 

залучення. 

9. Ціна тендерної пропозиції формується на підставі 

вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, 

загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на 

покриття адміністративних витрат, кошти на покриття ризиків, 

кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 

інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, 

обов’язкових платежів. 

10. Розрахунок договірної ціни у складі тендерної 

пропозиції повинен відповідати вимогам нормативних 

документів у сфері ціноутворення у будівництві, державних 

будівельних норм, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 



господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі - ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013), з наданням у складі тендерної пропозиції 

розрахунків за статтями витрат договірної ціни (згідно ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013), та з урахуванням вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 

та ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. У випадку відсутності відповідних 

документів тендерна пропозиція Учасника  буде відхилена. 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 1 111 704,03грн. ( один мільйон сто 

одинадцять тисяч сімсот чотири гривні 03копійки) 

1 Назва предмету закупівлі  Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі 

Арцизської ДПІ Головного управління  ДПС в 

Одеській області, яка розташована за адресою: 

Одеська обл.,м. Арциз, вул.Інтернаціональна, 8  
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних 

дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані 

на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання 

таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, 

які зазначені у Технічному завданні та додатках до нього, 

мають розумітися та сприйматися Учасником як назва 

виробників, торговельної марки чи моделі або їх 

еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, 

експлуатаційними та якісними характеристиками. 

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для 

цієї тендерної документації є обладнання (вироби, 

матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі 

технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у 

порівнянні з передбаченими  в тендерній документації. 

Підтвердження відповідності пропозиції Учасника 

необхідним технічним, якісним та кількісним 

характеристикам предмета закупівлі, у тому числі 

відповідній технічній специфікації (у разі потреби – 

планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета 

закупівлі) у вигляді листа-гарантії наступного змісту: 

«Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо 

відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, 

кількісним характеристикам до предмета закупівлі, 

технічній специфікації та іншим вимогам до предмету 

закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в т.ч. 

Додатку 2 тендерної документації, а також 

підтверджуємо можливість виконання робіт, у 

відповідності до вимог, визначених згідно з умовами 

тендерної документації». Учасник для наочного 

ознайомленням з об’ємом робіт передбачених в 

технічному завданні у складі тендерної пропозиції 

повинен надати акт обстеження (огляду) об'єкту з 

письмовим підтвердженням Замовника. 
 

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує 

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на 

торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження 

чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або 

еквівалент». 

 

1. Кошторисна документація по капітальному ремонту покрівлі 

адмінбудівлі Арцизської ДПІ Головного управління  ДПС в 

Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська обл.,м. 

Арциз, вул.Інтернаціональна, 8, повинна бути складена 

відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 із застосуванням 

програмного комплексу АВК-5 або у програмному комплексі, 

який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної 

документації.  

2. Роботи мають бути виконані відповідно до умов 

укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних 

норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній 

сфері, із застосуванням обладнання та матеріалів, якість яких 

підтверджені відповідними сертифікатами, технічними 

паспортами чи іншими документами, дотриманням безпечних 



умов праці відповідно до вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та правил пожежної безпеки. 

2.1. Учасник, у складі тендерної пропозиції зобов’язаний 

надати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно 

розробленого проекту, буде неухильно дотримуватись діючих 

нормативних документів щодо охорони праці і промислової 

безпеки у будівництві. 

2.2. Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію 

дозволу або декларації на роботи підвищеної небезпеки, де 

зазначені наступні види робіт: роботи, що виконуються на 

висоті понад 1, 3 метра та верхолазні роботи; 

3. Учасник виконує роботу з використанням власного 

обладнання та матеріалів, що входять у вартість таких робіт.  

4. Якість робіт та застосовуваних матеріалів і технологій 

мають відповідати вимогам чинних державних стандартів, 

будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, 

встановлених для даних видів робіт. 

5. Матеріали, що використовуються, і обладнання повинні 

бути новими і відповідати кошторисній документації, 

державним стандартам і технічним умовам. 

6. При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної 

ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних 

ресурсів приймається Учасником за цінами, які не 

перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку 

України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та 

обсягів постачання. 

7. Якщо тендерна пропозиція Учасника містить не всі 

види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з 

документацією закупівлі, ця тендерна пропозиція вважається 

такою, що не відповідає умовам тендерної документації 

закупівлі, та відхиляється Замовником. 

8. Учасник  надає тендерну пропозицію у відповідності 

до технічного завдання Замовника. Ціна тендерної пропозиції 

Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи 

згідно з технічним завданням Замовника, на підставі 

нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних 

ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та 

поточних цін на них, з урахуванням робіт, що будуть 

виконуватись субпідрядними організаціями, у разі їх 

залучення. 

9. Ціна тендерної пропозиції формується на підставі 

вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, 

загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на 

покриття адміністративних витрат, кошти на покриття ризиків, 

кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 

інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, 

обов’язкових платежів. 

10. Розрахунок договірної ціни у складі тендерної 

пропозиції повинен відповідати вимогам нормативних 

документів у сфері ціноутворення у будівництві, державних 

будівельних норм, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі - ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013), з наданням у складі тендерної пропозиції 

розрахунків за статтями витрат договірної ціни (згідно ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013), та з урахуванням вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 

та ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. У випадку відсутності відповідних 



документів тендерна пропозиція Учасника  буде відхилена. 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 1 145 913,02грн. ( один мільйон сто 

сорок п’ять тисяч дев’ятсот тринадцять гривень 

02копійки) 

1 Назва предмету закупівлі  Капітальний ремонт системи опалення адмінбудівлі 

Арцизької ДПІ Головного управління   ДПС в 

Одеській області, яка розташована за адресою: 

Одеська обл.,м. Арциз, вул.Інтернаціональна,8 

 

 

 

2 

 

 

Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних 

дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані 

на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання 

таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, 

які зазначені у Технічному завданні та додатках до нього, 

мають розумітися та сприйматися Учасником як назва 

виробників, торговельної марки чи моделі або їх 

еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, 

експлуатаційними та якісними характеристиками. 

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для 

цієї тендерної документації є обладнання (вироби, 

матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі 

технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у 

порівнянні з передбаченими  в тендерній документації. 

Підтвердження відповідності пропозиції Учасника 

необхідним технічним, якісним та кількісним 

характеристикам предмета закупівлі, у тому числі 

відповідній технічній специфікації (у разі потреби – 

планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета 

закупівлі) у вигляді листа-гарантії наступного змісту: 

«Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо 

відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, 

кількісним характеристикам до предмета закупівлі, 

технічній специфікації та іншим вимогам до предмету 

закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в т.ч. 

Додатку 2 тендерної документації, а також 

підтверджуємо можливість виконання робіт, у 

відповідності до вимог, визначених згідно з умовами 

тендерної документації». Учасник для наочного 

ознайомленням з об’ємом робіт передбачених в 

технічному завданні у складі тендерної пропозиції 

повинен надати акт обстеження (огляду) об'єкту з 

письмовим підтвердженням Замовника. 
 

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує 

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на 

торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження 

чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або 



еквівалент». 

 

1. Кошторисна документація по капітальному ремонту покрівлі 

адмінбудівлі Арцизської ДПІ Головного управління  ДПС в 

Одеській області, яка розташована за адресою: Одеська обл.,м. 

Арциз, вул.Інтернаціональна, 8, повинна бути складена 

відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 із застосуванням 

програмного комплексу АВК-5 або у програмному комплексі, 

який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної 

документації.  

2. Роботи мають бути виконані відповідно до умов 

укладеного Договору з дотриманням Державних будівельних 

норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній 

сфері, із застосуванням обладнання та матеріалів, якість яких 

підтверджені відповідними сертифікатами, технічними 

паспортами чи іншими документами, дотриманням безпечних 

умов праці відповідно до вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та правил пожежної безпеки. 

2.1. Учасник, у складі тендерної пропозиції зобов’язаний 

надати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно 

розробленого проекту, буде неухильно дотримуватись діючих 

нормативних документів щодо охорони праці і промислової 

безпеки у будівництві. 

2.2. Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію 

дозволу або декларації на роботи підвищеної небезпеки, де 

зазначені наступні види робіт: роботи, що виконуються на 

висоті понад 1, 3 метра та верхолазні роботи; 

3. Учасник виконує роботу з використанням власного 

обладнання та матеріалів, що входять у вартість таких робіт.  

4. Якість робіт та застосовуваних матеріалів і технологій 

мають відповідати вимогам чинних державних стандартів, 

будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, 

встановлених для даних видів робіт. 

5. Матеріали, що використовуються, і обладнання повинні 

бути новими і відповідати кошторисній документації, 

державним стандартам і технічним умовам. 

6. При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної 

ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних 

ресурсів приймається Учасником за цінами, які не 

перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку 

України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та 

обсягів постачання. 

7. Якщо тендерна пропозиція Учасника містить не всі 

види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з 

документацією закупівлі, ця тендерна пропозиція вважається 

такою, що не відповідає умовам тендерної документації 

закупівлі, та відхиляється Замовником. 

8. Учасник  надає тендерну пропозицію у відповідності 

до технічного завдання Замовника. Ціна тендерної пропозиції 

Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи 

згідно з технічним завданням Замовника, на підставі 

нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних 

ресурсах, необхідних для виконання робіт на об’єкті та 

поточних цін на них, з урахуванням робіт, що будуть 

виконуватись субпідрядними організаціями, у разі їх 

залучення. 

9. Ціна тендерної пропозиції формується на підставі 

вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, 

загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на 



покриття адміністративних витрат, кошти на покриття ризиків, 

кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 

інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, 

обов’язкових платежів. 

10. Розрахунок договірної ціни у складі тендерної 

пропозиції повинен відповідати вимогам нормативних 

документів у сфері ціноутворення у будівництві, державних 

будівельних норм, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі - ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013), з наданням у складі тендерної пропозиції 

розрахунків за статтями витрат договірної ціни (згідно ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013), та з урахуванням вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 

та ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. У випадку відсутності відповідних 

документів тендерна пропозиція Учасника  буде відхилена. 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 705156,60грн. ( сімсот п’ять тисяч 

сто  п’ятдесят шість  гривень 60копійок) 

 

 

 

 

 
 

 


