
1 Назва предмету 

закупівлі  
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ ЗАХАРІВСЬКОЇ 

ДПІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ЗА АДРЕСОЮ: 66700, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙОН, СМТ. ЗАХАРІВКА, ВУЛ. 1 

ТРАВНЯ, 37 
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Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

 
Поточний ремонт приміщень будівлі Захарівської ДПІ Головного 

управління ДПС в Одеській області за адресою: 66700. Одеська обл., 

Роздільнянській район, смт. Захарівка, вул. 1 Травня, 37код за ДК 

021:2015: код ДК 021-2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні 

роботи» 

 
ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
    

На Поточний ремонт приміщень будівлі Захарівської ДПІ Головного 
Управління ДПС в Одеській області за адресою: 67200, Одеська область, 

Роздільнянський район, смт. Захарівка, вулиця 1 Травня, 37. 
    

Умови виконання робіт Роботи виконувати підрядним способом 
    

Об'єми робіт 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Один
иця 
вимі
ру 

  Кількість 
Прим
ітка 

1 2 3 4 5 

  

(Вказівки до застосованню РЭСНр (ДСТУ-Н Б 
Д.2.4- 

21:2012; додат.Б табл.Б.1 п.2 К=1,2) 

      

  Розділ №1.  Кабінети       

                                      СТІНИ       

1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 
"Cerezit" 

м2 444   

2 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 
до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

м2 444   

3 Шпаклiвка Ceresit CT 29 
кількість: 799,2+1598,4 

кг 2397,6   

4 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 444   

                          СТЕЛЯ       

5 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою 
"Cerezit" з 
грунтуванням 

м2 160   

6 Шпаклiвка Ceresit CT 29 
кількість: 160х180/100 

кг 288   

7 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 160   

8 Фарба латексна 
кількість: 160х69/100 

кг 110,4   

                     ПІДЛОГА       

9 Улаштування покриття з лінолеуму площею 
покриття 
понад 10 м2 

м2 160   

10 Лiнолеум полiвiнiлхлоридний  
кількість: 160х1,01 

м2 161,6   

11 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на 
клеї 

м 120   



12 Плінтуси для полови з пластика з 
комплектуючими 
кількість: 1,01х120 

м 121,2   

                    УКОСИ ВНУТРІШНІ       

13 Ремонт штукатурки прямолінійних укосів 
всередині 
будівлі по каменю та бетону цементно-
вапняним 
розчином 

м2 4   

14 Шпаклювання прямолінійних укосів 
мінеральною 
шпаклівкою "Cerezit" 

м2 32   

 
15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки 

до норм 15- 
182-1, 15-182-2 

м2 32   

16 Шпаклiвка Ceresit CT 29 
кількість: 57,6+115,2 

кг 172,8   

17 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами укосів по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування 

м2 32   

  Розділ №2.  Санвузел       

                              СТІНИ       

18 Розбирання облицювання стін з керамічних 
глазурованих плиток 

м2 20   

19 Облицювання поверхонь стін керамічними 
плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 
1 м2 
понад 7 до 12 шт 

м2 20   

20 Плитки керамiчнi глазурованi для 
внутрiшнього 
облицювання стiн  
кількість: 1,01*20 

м2 20,2   

21 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 
кількість: 20*520/100 

кг 104   

22 Суміш суха (кольоровий шов 2-5мм Ceresit 
РЄ 33 
СУПЕР) 
кількість: 20*45,3/100 

кг 9,06   

23 Хрестік пластмасовий для укладання плитки шт 145   

                         ПІДЛОГА       

24 Улаштування покриттів підлоги з керамічних 
плиток на 
розчині з сухою клеющей суміші, кількість 
плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт 

м2 2,5   

25 Плитки для підлоги 
кількість: 2,5х1,02 

м2 2,55   

26 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11 
кількість: 2,5х520/100 

кг 13   

27 Суміш суха (кольоровий шов 2-5мм Ceresit 
РЄ 33 
СУПЕР) 
кількість: 2,5х45,4/100 

кг 1,135   

28 Хрестік пластмасовий для укладання плитки шт 19   

 

Об’єми, склад та зміст послуг визначені у Дефектному акті  

Учасники в тендерній пропозиції повинні надати кошторис на 

виконання робіт відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва» відповідно до дефектного акту  

Договірна ціна та розрахунки до неї надаються за підписом 



керівників Учасників (Уповноваженої особи) та відбитком печатки (у 

разі її використання). Договірна ціна з пояснювальною запискою, 

розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів та 

обладнання які включають види та обсяги послуг, розроблених у 

порядку та за формами встановленими ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва». 

Договірна ціна розраховується виходячи з обсягів послуг на 

підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних 

ресурсах та поточних цін на них станом на дату складання (додається), 

та враховані витрати на утилізацію будівельного сміття, а також 

витрати на сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають 

бути сплачені згідно з чинним законодавством України. 

Учасники відповідають за одержання всіх необхідних дозволів, 

ліцензій, сертифікатів на послуги та самостійно несуть всі витрати на 

отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. 

Для надання послуг Учасники використовують власні витратні 

матеріали, технічне обладнання, інвентар, спец одяг працівників. 

Учасники відповідають за дотримання працівниками норм з 

охорони праці, техніки безпеки, норм поведінки. 

Учасники гарантують Замовнику наявність технічних засобів 

протягом всього терміну надання послуг. 

Учасники повинні мати необхідний, відповідно навчений 

персонал. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі, 

розмір 

бюджетного 

призначення 

293 168,00 (Двісті дев’яносто три тисячі сто шістдесят вісім гривень 00 

копійок) з ПДВ 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1 Назва предмету закупівлі  Природний газ 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

     Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) 

газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) 

- корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та                     

24 невуглеводневих компонентів, перебуває у 

газоподібному стані за стандартних умов (тиск –                 

760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є 

товарною продукцією. За одиницю виміру кількості газу 

при його обліку приймається один кубічний метр (куб. 

м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) 

= 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного 

стовпчика (101,325 кПа). Якість та інші фізико-хімічні 

характеристики природного газу, що постачається 

відповідає                ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні 

для промислового і комунально-побутового призначення. 

Технічні умови», положенням Кодексу газотранспортної 

системи та Кодексу газорозподільних систем. Якість газу, 

що передається Споживачу, відповідає вимогам, 



встановленим державними стандартами, технічними 

умовами, нормативно-технічними документами щодо 

його якості, відповідає значенню його фізико-хімічних 

показників встановленим нормативними документами. 

Для недопущення несанкціонованого відбору природного 

газу учасник надає копію Договору з оператором ГРМ на 

відключення (припинення) газопостачання. 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість - 3 588 907.20 (три мільйона 

п’ятсот вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот сім 

гривень 20 копійок) з ПДВ 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

бланки службових посвідчень 

 

1 

 

Назва 

предмету 

закупівлі 

 за кодом код ДК 021:2015-22450000-9 

 «Друкована продукція з елементами захисту» 
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Обгрунтуван

ня технічних 

та якісних 

характеристи

к предмета 

закупівлі 

Пластикова картка формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій, 

розміром 54 х 85,6 мм з допустимими відхиленнями відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 

7810:2008. 

Багатошаровий полівінілхлоридний матеріал  або композитний полімер з 

включенням полівінілхлориду. 

Імплантовано два безконтактних електронних носія: 

Чип №1 – робоча частота 13,56 мГЦ (Mifare 1K або сумісний), який відповідає 

ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних 

Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного 

офсетного та трафаретного друку, а також спеціальних захисних фонових сіток регулярної 

та нерегулярної структури, орнаментальних рисунків, елементів псевдорельєфу і спецрастру 

та елементів, виконаних методом гільйошування. Для друкування бланка посвідчення 

використовуються фарби синього, жовтого, сірого, світло-коричневого, блакитного кольорів, 

а також фарби синього та жовтого кольорів, які під дією ультрафіолетового опромінення 

набувають свічення власного кольору. 

Фарбовість відповідно до технічного опису до Постанови КМ України від 27.12.2018 

№ 1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з 

безконтактним електронним носієм" 

На зворотному боці бланка посвідчення надруковано захисну сітку сірого кольору 

регулярної структури. 

На фоні сітки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та 

смуги, що виконані фарбами синього і жовтого кольорів. 

Також фарбою синього кольору надруковано слово "ПОСВІДЧЕННЯ". 

Уздовж смуг у кольорі сірої сітки виконано позитивний мікротекст "УКРАЇНА", що 

повторюється. 

У лівій частині бланка посвідчення оптико-перемінною фарбою надруковано 

способом трафаретного друку стилізоване зображення карти України. 

Для друкування бланка посвідчення використовуються захисні офсетні фарби, які під дією 

джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, синя 

- синього кольору, та захисна невидима при денному світлі фарба, яка під дією джерела 

ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору. 

На лицьовому боці бланка посвідчення фарбою, невидимою при денному світлі, яка 

під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває червоного кольору, надруковано 

зображення гільйошної розетки із стилізованим зображенням малого Державного Герба 



України. 

 

Персоналізація бланка посвідчення здійснюється способом кольорового 

термодруку. 

 

З лицьового боку бланка посвідчення зазначається така інформація: 

 

у лівій частині відтворюється кольоровий відцифрований образ обличчя особи, якій 

надається посвідчення, розміром 2,5 х 3,15 сантиметра; 

 

у правій частині у відповідних зонах (зазначених на схематичній діаграмі) 

послідовно згори донизу: 

 

 прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається посвідчення, державною 

мовою (прізвище - великими літерами шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункту; ім'я 

та по батькові - шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункту), максимальна кількість 

рядків з прізвищем - два, з ім'ям та по батькові - два; 

 

 найменування посади особи, якій надається посвідчення, державною мовою 

шрифтом Arial мінімум 8 пунктів, максимальна кількість рядків - шість; 

 

 слова "Дата видачі" та сама дата видачі зазначаються шрифтом Arial 6 пунктів, 

кількість рядків - один; дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев'яти 

попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, 

яким передує крапка. 

 

Із зворотного боку бланка посвідчення державною мовою зазначається 

найменування органу, що видав посвідчення: 

«Державна податкова служба України»  
Найменування органу зазначається шрифтом Arial розміром від 10 до 14 пунктів, 

максимальна кількість рядків - шість. 
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Обгрунтуван

ня 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі, 

розмір 

бюджетного 

призначення 

 

Бланки службових посвідчень , очікувана вартість предмета закупівлі:   

110 000,00 грн. 
 

 

 


