
 
1 Назва предмету закупівлі  Поточний ремонт фасаду адмінбудівлі Головного 

управління ДПС в Одеській області 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Акумуляторні батареї з характеристиками не  
ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

    

На послуги з поточного ремонту фасада адмінбудівлі Головного 

управління ДПС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. 

Семінарська,5 

    

Умови виконання робіт к = 1,2 

    

Об'єми робіт 

 

№ 

п/п 

Найменування робіт і 

витрат 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

П

р

и

м

і

т

к

а 

1 2 3 4 5 

1 

Установлення та 

розбирання зовнішніх 

металевих 

трубчастих інвентарних 

риштувань, висота 

риштувань 

до 16 м 

м2 1365  

2 

Очищення вручну 

простих фасадів від бруду 

з землі та 

риштувань 

м2 1365  

3 

Поліпшене олійне 

фарбування раніше 

пофарбованих 

вікон з боку фасадів 

м2 10  

4 

Ремонт штукатурки 

зовнішніх прямолінійних 

карнизів по каменю та 

бетону цементно-

вапняним розчином бруду 

з землi та риштувань 

м2 1365  

5 
Ґрунтування простих 

фасадів під фарбування 
м 1148  

6 

Фарбування 

водоемульсійними 

фарбами фасаду 

кг 200  

7 

Протравлення цегляних 

стін нейтралізуючим 

розчином 

м2 1148  

8 

Ґрунтовка - бетоноконтакт 

Ceresit CT-19 (або 

еквівалент) 

кількість: 1365*0,25 

л 384  

9 

Полiвiнiлацетатне 

фарбування нових 

фасадів з канатів 

по пiдготовленiй 

поверхні 

м2 1365  



10 
Навантаження сміття 

вручну 
т 3  

11 
Перевезення сміття 

до 30 км 
т 3  

  

 

 

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. 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

 Очікувана вартість – 950 000,00 (Дев’ятсот 

п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ 

 

 
 

 

 


