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Розділ 1. Загальні положення
Терміни,
які Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону
вживаються
в України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII.
тендерній документації Терміни які використовуються в цій тендерної документації,
вживаються в значеннях, визначених Законом.
Сканкопія - файл-зображення, отриманий в результаті
оцифровки зображення, сканування; копія, зроблена із
застосуванням сканера, чи цифрового фотоапарату.
Інформація
про
замовника торгів
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської
повне найменування
обласної державної адміністрації (далі – Замовник)
33028,
Україна,
Рівненська
область,
м.Рівне,
місцезнаходження
Майдан Просвіти, 1
посадова
особа Бобріков Вадим Юрійович, заступник директора департаменту,
голова тендерного комітету, 33028, Україна, Рівненська область,
замовника,
м.Рівне, Майдан Просвіти, 1; тел. (0362) 69-52-22,
уповноважена
здійснювати зв'язок з факс (0362) 63-59-61
е-mail: ukbd@ukr.net
учасниками
відкриті торги
Процедура закупівлі
Інформація
про
предмет закупівлі
назва
предмета ГБН Г.1-218-182:2011, (Згідно ДК 021:2015 код 45233000-9
Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе,
закупівлі
доріг) «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці
Соборна в місті Вараш Рівненської області»
опис окремої частини Предмет закупівлі не ділиться на окремі частини
(частин)
предмета
закупівлі (лота), щодо
якої
можуть
бути
подані
тендерні
пропозиції
місце, кількість, обсяг вулиця Соборна в місті Вараш Рівненської області,
поставки
товарів обсяг робіт – згідно із проектно–кошторисною документацією
(надання
послуг,
виконання робіт)
строк поставки товарів з дати укладання договору по 26.12.2020 року включно.
(надання
послуг,
виконання робіт)
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
Недискримінація
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах
учасників
закупівель на рівних умовах.
Інформація
про Валютою пропозиції тендерних торгів є гривня.
валюту, у якій повинно Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України
бути розраховано та згідно із умовами укладеного Договору
зазначено
ціну
тендерної пропозиції
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
Інформація про мову
готуються замовником, викладаються українською мовою.
(мови), якою (якими)
повинно бути складено Всі документи, що подаються учасниками відкритих торгів в
електронному вигляді через електронну систему закупівель
тендерні пропозиції
складаються українською мовою.
У разі надання Учасником будь - яких документів іншою мовою
вони повинні бути перекладені українською мовою відповідною
перекладацькою організацією.
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Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
Процедура
надання Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до
роз’яснень
щодо закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися
тендерної документації через електронну систему закупівель до замовника за
роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за
роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній
системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до
замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з
дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 Закону.
У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником
роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання
тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною
системою не менше як на сім днів.
Унесення
змін
до Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
тендерної документації звернень або на підставі рішення органу оскарження внести
зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до
тендерної документації строк для подання тендерних
пропозицій продовжується в електронній системі закупівель
таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної
документації до закінчення строку подання тендерних
пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Зміни що вносяться замовником до тендерної документації,
розміщуються та відображаються в електронній системі
закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації
додатково до початкової редакції тендерної документації.
Замовник разом із змінами до тендерної документації в
окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни,
відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути
доступними для перегляду після внесення змін до тендерної
документації.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно
до статті 10 Закону.
Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
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Зміст і спосіб подання
тендерної пропозиції

Тендерна пропозиція подається, до кінцевого строку подання
тендерної пропозиції, в електронному вигляді шляхом
заповнення електронних форм з окремими полями, у яких
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі
якщо це передбачено тендерною документацією), та
завантаження файлів в електронну систему закупівель
кольорових сканкопій, підписаних електронно-цифровим
підписом/кваліфікованим
електронним
підписом
уповноваженою особою учасника процедури закупівлі з:
1) інформацією та документами, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам
установленим статтею 17 Закону, згідно Додатку 1 до
тендерної документації;
2) інформацією та документами відповідно до Додатку 2
тендерної документації;
3) документами, що підтверджують повноваження посадової
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо
підпису документів тендерної пропозиції;
4) інформація про технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі згідно Додатку 4 тендерної
документації;
5) документом, що підтверджує надання учасником
забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення
передбачено оголошенням про проведення процедури
закупівлі);
6) інформацією про субпідрядника (субпідрядників) згідно
вимог пункту 7 розділу 3 тендерної документації;
Відповідно до закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо використання
печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями» від 23.03.2017 №1982-VIII учасник процедури
закупівлі за бажанням може залишати відбиток печатки на
документах, що подаються в складі тендерної пропозиції.
Якщо тендерною документацією вимагається надання
документа, що міститься у відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є вільним то учасник процедури
закупівлі надає інформацію про знаходження даного
документа на веб-сторінці у вигляді електронної адреси.
Усі аркуші тендерної пропозиції які містять інформацію,
повинні містити підпис уповноваженої посадової особи
учасника процедури закупівлі, крім оригіналів документів
виданих іншими установами та підприємствами*.
Відповідно до частини 3 статті 22 Закону замовник не відхиляє
тендерну пропозицію через допущення учасниками формальних
(несуттєвих) помилок.
Відповідно до умов цієї тендерної документації формальними
(несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з
оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст
пропозиції, а саме: технічні помилки та описки.
Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції
учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з
протоколу засновників про призначення директора, президента,
голови правління та інші (надати копію) та оригіналом
довіреності зі зразком підпису на право підписання тендерної
пропозиції іншою особою.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній
документації частини предмета закупівлі (лота)).
Якщо Замовником вимагається завантаження в електронну
систему закупівель електронних файлів кольорових сканкопій
копій документів (довідок, листів, сертифікатів, ліцензій,
дозволів, та ін..), то такі документи на паперовому носії перед
кольоровим скануванням мають бути завірені відповідно до
вимог самої тендерної документації. (Наприклад,
копії
документів отримані учасником від інших установ (довідки,
листи, сертифікати, ліцензії, дозволи, тощо) на паперовому носії
завіряються безпосередньо підписом Учасника, а тільки потім
робиться кольорова сканкопія документу).
Якщо замовником вимагається завантаження в електронну
систему закупівель електронних файлів кольорових сканкопій
оригіналів документів, створених безпосередньо Учасником
(довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій
та ін..), то такий документ, має бути перед кольоровим
скануванням підписаний уповноваженою особою Учасника.
Якщо замовником вимагається завантаження в електронну
систему закупівель електронних файлів кольорових сканкопій
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Забезпечення тендерної
пропозиції

оригіналів документів, створених не самим учасником, а
виданих іншим органом,
установою, підприємством,
організацією (довідок, листів, договорів, сертифікатів,
паспортів, інструкцій, повноважень, дозволів та ін..), то такий
документ, має бути перед кольоровим скануванням перевірений
Учасником на предмет його оригінальності (що це не кольорова
копія, а безпосередньо оригінал документу).
Тендерна
пропозиція
обов'язково
супроводжується
документом, що підтверджує надання учасником забезпечення
тендерної пропозиції.
Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська
гарантія.
Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог
постанови Правління Національного банку України (далі НБУ) від 15.12.2004 № 639 “Положення про порядок
здійснення банками операцій за гарантіями в національній та
іноземних валютах” із зобов’язанням банку у разі виникнення
обставин, передбачених документацією процедури закупівлі,
відшкодувати на рахунок замовника кошти у сумі забезпечення
пропозиції процедури закупівлі.
Банківська гарантія повинна бути оформлена в електронному
вигляді, на бланку банку-гаранта та підписана керівником
банку-гаранта або уповноваженою ним посадовою особою, з
дотриманням
вимог
законодавства
про
електронний
документообіг та електронний цифровий підпис. У тексті (або
колонтитулах) банківської гарантії має бути вказано посилання
на програмний комплекс, яким накладено EЦП/КЕП. При
цьому зазначений у тексті банківської гарантії підписант має
співпадати з підписантом, який наклав ЕЦП/КЕП.
Банківська гарантія подається учасником у складі пропозиції
процедури закупівлі через електронну систему закупівель.
Подання, отримання електронної банківської гарантії
здійснюється відповідно до положень Закону України “Про
електронні документи та електронний документообіг”, Закону
України «Про електронні довірчі послуги».
Учасник в складі тендерної пропозиції надає копією ліцензії
НБУ на право здійснення банківських операцій банком, що
надає банківську гарантію учаснику, завірену цим банком.
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 234 700,00 грн.
(Двісті тридцять чотири тисячі сімсот гривень 00 коп.)
(встановлюється в грошовому виразі, для закупівлі робіт не
більше 0,5% очікуваної вартості закупівлі).
Реквізити для зарахування тендерного забезпечення: р/р
31415599017001, одержувач ГУК у Рівненській області
/Рівненська область/ 24062000, код ЄДРПОУ 38012494, МФО
899998, Банк Казначейство України (ЕАП), Адреса: 33028,
Україна, м.Рівне, вул.С.Петлюри, 13.
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не
меншим, ніж строк дії тендерної пропозиції, який складає 120
днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, строк дії
забезпечення тендерної пропозиції повинен бути продовжений
учасником на відповідний строк.
Усі витрати, пов'язані з оформленням та поданням
забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок
коштів учасника.
Гарантія має містити:
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- назву документа;
- номер, дату та місце складання;
- повне найменування та юридична адреса принципала юридичної особи, для принципала - фізичної особи - прізвище,
ім'я та по батькові (за наявності) та його місцезнаходження;
- код згідно з ЄДРПОУ - для принципала - юридичної особирезидента;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків - для
принципала - фізичної особи-резидента або серія (за наявності)
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків);
- суму гарантії цифрами та словами і назву валюти, у якій
надається гарантія;
- реквізити тендеру, щодо назви закупівлі та її номеру на вебпорталі Уповноваженого органу;
- назву бенефіціара, його місцезнаходження та код згідно з
ЄДРПОУ;
- назву банку бенефіціара – його назву та адресу;
- назву банку-гаранта;
- строк дії гарантії - “строк дії банківської гарантії до “___” ____
20___ р. включно”;
- обставини, за яких строк дії гарантії є закінченим, які зазначені
в п.3 розділу 3 даної тендерної документації;
- умови, за яких надається право вимагати платіж, які зазначені в
п.3 розділу 3 даної тендерної документації;
- умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії – “сума
гарантії залишається незмінною”;
- безвідкличне зобов'язання банку-гаранта протягом п’яти
банківських днів, з дати отримання банком-гарантом першої
письмової вимоги від бенефіціара (замовника), сплатити
бенефіціару визначену у вимозі суму грошових коштів, що
дорівнює сумі забезпечення тендерної пропозиції, без
необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, за
умови, що в тексті вимоги буде зазначено, що сума, яка
вимагається, повинна бути сплачена у зв'язку з виникненням
обставин, за яких бенефіціару надається право вимагати платіж,
визначених частиною третьою статті 24 Закону України “Про
публічні закупівлі”;
- вказівку на безвідкличність, непередаваність та неможливість
переуступлення зобов’язання по банківській гарантії без
попередньої згоди зі сторони банку-гаранта, принципала та
бенефіціара;
- електронні цифрові підписи (накладені за допомогою систем
“клієнт-банк”, “клієнт Інтернет-банк”, “телефонний банкінг”,
M.E.Doc, ЦСК-1 тощо.
Текст банківської гарантії не може містити:
- умов про зменшення відповідальності гаранта в будь якому
випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги, а також
зменшення зобов'язань за гарантією на всі суми, виплачені
банком за гарантією);
- умов про ускладнення процедури повернення забезпечення
пропозиції процедури закупівлі (додаткового підтвердження
повноважень підписанта, отримання будь-яких підтверджень
щодо правомірності стягнення забезпечення процедури
закупівлі тощо).
Умови повернення чи Обставини, за яких строк дії гарантії є закінченим:
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- закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції,
неповернення
забезпечення тендерної зазначеного в тендерній документації;
- укладення договору про закупівлю з учасником, який став
пропозиції
переможцем тендеру;
- відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її
подання;
- завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору
про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні
пропозиції;
Умови, за яких надається право вимагати платіж:
- відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення
строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого
тендерні пропозиції вважаються чинними;
- непідписання учасником, який став переможцем процедури
торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому
частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують
відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону.
Строк, протягом якого Тендерні пропозиції вважаються дійсними 120 календарних днів
тендерні пропозиції є з дати розкриття тендерних пропозицій.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від
дійсними
учасників продовження строку дії тендерної пропозиції.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення тендерної пропозиції;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної
пропозиції.
Кваліфікаційні критерії В складі своєї тендерної пропозиції учасники мають надати
до учасників та вимоги, документальне підтвердження інформації про відповідність
установлені статтею 17 кваліфікаційним критеріям та вимогам установленим статтею 17
Закону.
Закону
Для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним
критеріям та вимогам установленим статтею 17 Закону, учасник
процедури закупівлі в складі своєї тендерної пропозиції подає
документи відповідно до Додатку 1 до тендерної документації.
Інформація
про Інформація та документи, які підтверджують відповідність
технічні,
якісні
та тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним
та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим
кількісні
замовником наведена в Додатку 4 до тендерної документації.
характеристики
У разі наявності в технічному завданні посилання на конкретні
предмета закупівлі
торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника
застосовується термін "або еквівалент".
Інформація
про У разі закупівлі робіт або послуг учасник зазначає в тендерній
субпідрядника
(у пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо
випадку
закупівлі кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує
залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше
робіт)
ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
У разі, якщо учасник торгів планує залучати до надання послуг
(виконання робіт) за предметом закупівлі субпідрядника/-ів в
обсязі більше ніж 20 відсотків від вартості договору про
закупівлю (від суми пропозиції), вищезазначена довідка повинна
містити наступну інформацію:
- дані про кожного субпідрядника (суб’єкта господарювання), а
саме: повне найменування та місцезнаходження про кожного
субпідрядника (суб’єкта господарювання);
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- дані щодо видів робіт/послуг, які передбачається доручити
субпідряднику (суб’єкту господарювання).
Порядок залучення субпідрядників та питання узгодження
Замовником переліку субпідрядників визначається у договорі
підряду.
При оцінці тендерних пропозицій учасників, у разі відсутності в
тендерній пропозиції інформації про субпідрядників вважається,
що учасник планує виконання робіт власними силами – без
залучення субпідрядників.
Унесення
змін
або Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну
відкликання тендерної пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про
пропозиції учасником
відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх
отримано електронною системою закупівель до закінчення
строку подання тендерних пропозицій.
Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1

2

строк Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
тендерної 10.10.2019 року до 17 год. 00 хв.
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до
реєстру, форма якого встановлюється Уповноваженим органом.
Електронна система закупівель автоматично формує та
надсилає повідомлення учаснику про отримання його
пропозиції із зазначенням дати та часу.
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою
закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та
автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
Дата та час розкриття Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
електронною системою закупівель автоматично та зазначаються
тендерної пропозиції
в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів
Кінцевий
подання
пропозиції

Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції
1

2
2.1

Перелік критеріїв та
методика
оцінки
тендерної пропозиції із
зазначенням
питомої
ваги критерію

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною
системою закупівель автоматично на основі критеріїв та
методики оцінки, зазначених Замовником у тендерній
документації та шляхом застосування електронного аукціону.
Оцінка тендерних пропозицій учасників здійснюється за єдиним
критерієм - «Ціна».
Під терміном «Ціна» мається на увазі ціна учасника з
урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які
сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори
з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної
пропозиції.

Інша інформація
ціна
тендерної При розрахунку ціни, за яку учасник згоден виконати
замовлення, враховується ціна предмету закупівлі відповідно до
пропозиції:
цієї документації та всі витрати, пов’язані з виконанням
зобов’язань учасника процедури закупівлі по виконанню
договору
(ПДВ,
прямі
витрати,
адміністративні
та
загальновиробничі витрати), а також прибуток, який учасник
планує одержати при виконанні договору.
До розрахунку динамічної договірної ціни тендерної пропозиції
обов’язково мають бути надані підтверджуючі розрахунки:
розрахунок заробітної плати; об’єктні та локальні кошториси;
розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів);
розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і

2.2

2.3

механізмів; розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з
структури будівельної організації); розрахунок коштів на
покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних
організацій; розрахунок прибутку; розрахунки інших витрат.
Усі витрати Учасника пов’язані з підготовкою тендерної
пропозиції, в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій,
сертифікатів тощо, та поданням тендерної пропозиції не
відшкодовуються, зокрема й у разі відміни торгів, визнання
торгів такими, що не відбулись та у разі відхилення пропозиції
Учасника.
Ціна тендерної пропозиції має бути чітко визначена.
Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована
відповідно до Національних стандартів України Правил
визначення вартості будівництва та Відомчих будівельних норм
із урахуванням змін та доповнень.
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.
До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати,
пов'язані з укладенням договору.
надання
документів Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
переможцем торгів
повідомлення про намір укласти договір, повинен подати
замовнику документи (за адресою: 33013, Україна, Рівненська
обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 9-А), що підтверджують
відсутність підстав, визначених частинами першою і другою
статті 17 Закону та інші документи згідно Додатку 3 тендерної
документації.
відмова в участі у 1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію
процедурі закупівлі
учасника в разі, якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій
особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій
формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з
метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця
процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури
закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення;
3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного
правопорушення;
4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років
притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом
4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про
захист
економічної
конкуренції",
у
вигляді
вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин,
учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну
пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому

законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є
пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з
членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою
(особами) замовника;
8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відсутня інформація,
передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань";
10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної
програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми,
якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт
дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника
у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів).

3

Відхилення
пропозицій

тендерних 1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим
статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником.
2) переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно
до вимог тендерної документації або укладення договору про
закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону;
3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті
28 Закону;
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом
одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в
електронній системі закупівель та автоматично надсилається
учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена
через електронну систему закупівель.
Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасників, до яких
застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної
держави державної форми власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної
держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг
походженням з іноземної держави, до яких застосовано санкції
згідно із Законом України «Про санкції», Указом Президента
України №133/2017 від 15 травня 2017 року «Про рішення Ради
Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року
«Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)». На підтвердження
відповідності тендерної пропозиції Учасника вищезгаданим
нормам законодавства, Учасник у складі своєї пропозиції надає
гарантійний лист у довільній формі.

Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1

1. Замовник відміняє торги у разі:
Відміна
замовником
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
торгів чи визнання їх
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
такими,
що
не
порушення
законодавства з питань публічних закупівель;
відбулися

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених Законом;
- подання для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій;
- допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;
- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі
якщо:
- якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної
сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково
(за лотом).
3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель
замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником
відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам
електронною системою закупівель.

2

3

4

5
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укладання Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його
пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття
рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації та пропозиції учасникапереможця;
З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через
десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю.
Проект договору про Істотні умови договору, що обов’язково включаються до
договору про закупівлю, визначено у проекті договору про
закупівлю
закупівлю викладений у Додатку 5 до тендерної документації.
Порядок зміни умов Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в
повному обсязі, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону.
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі з
урахуванням особливостей, визначених у статті 36 і 37 Закону та
відповідно до положень Цивільного кодексу України та
Господарського кодексу України.
Дії
замовника
при У разі відмови переможця торгів від підписання договору про
відмові
переможця закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник
торгів
підписати відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає
переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції
договір про закупівлю
яких ще не минув.
Подання забезпечення виконання договору про закупівлю не
Забезпечення
виконання
договору передбачено.
про закупівлю
Строк
договору

Додаток 1
1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ
БУТИ НАДАНІ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Кваліфікаційні критерії Документи, що мають бути надані Учасником для підтвердження
кваліфікації
1. Наявність обладнання та
матеріально-технічної бази;

2. Наявність працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та досвід

1.1 Довідка Учасника у довільній формі, що містить інформацію щодо
наявністі обладнання та матеріально-технічної бази Учасника згідно
форми 1, що буде використовуватися при виконанні робіт (наданні
послуг).
2.1. Інформація згідно форми 2, про працівників учасника, які будуть
залучені до виконання договору.
3.1. Інформація про досвід виконання аналогічного (-их) договору (-ів)
у вигляді довідки згідно форми 3 та копію (-ї) такого (-их) договору (ів).
3.2. Лист-відгук (виданий суб’єктом господарювання, з яким було
укладено договір, із зазначенням дати і номеру договору (на який
надано відгук) та інформації про належне виконання договору в строки
передбачені договором) на кожен із наданих аналогічних договорів.
3.3. Підтвердження виконання робіт по кожному із поданому
аналогічному договору у вигляді копій довідки про вартість виконаних
будівельних робіт та витрати форми КБ-3 або іншій формі згідно умов
договору на виконання робіт (форма КБ-3 може подаватись, як на повну
вартість так
і на частину виконання зазначеного аналогічного
договору).

3. Наявність документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічних
договорів

Форма 1

Інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що
запропоновано для виконання робіт/надання послуг, які є предметом закупівлі

№
п/
п

Назва
механізмів,
обладнання,
виробничих
засобів

Марка,
тип

Основна
технічна
характеристика

Кількість,
шт.

1

2

3

4

5

Власні,
орендується,
лізинг чи
залучена на
інших правах
користування
6

Таблиця 1
Примітка

7

* До довідки включаються ті машини і механізми, які будуть використані при виконанні
робіт/наданні послуг.
Таблиця 2
Відстань до
Власний,
№
Потужність
Адреса
Найменування
місця виконання орендується, лізинг
п/
(тон на
розташування
обладнання
робіт/надання
чи постачання на
п
годину)
АБЗ
послуг, км
інших правах
1
2
3
4
5
6
При наявності власних чи залучених виробництв дорожньо-будівельних матеріалів
(асфальтобетонні заводи), обов’язково вказати фактичне місце розташування асфальтобетонного
заводу (виробнича потужність АБЗ та відстань перевезення асфальтобетону з місця виробництва
на об’єкт виконання робіт/надання послуг по предмету закупівлі).
Довідка про наявність лабораторного поста на АБЗ, укомплектованого повіреними
вимірювальними приладами для проведення лабораторних досліджень асфальтобетонної суміші
відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-119-2011, ДСТУ Б.В.2.7-127-2015 та ДСТУ Б.В.2.7-319-2016 (із
змінами та доповненнями).
При наявності власних виробництв дорожньо-будівельних матеріалів (асфальтобетонного
заводу), учасники надають копію атестату виробництва.

У разі відсутності відповідних виробництв учасник надає:
- копію атестату виробництва з того виробництва, яке орендується, знаходиться в лізингу, та до
договору постачання продукції;
- копію договору постачання продукції, або лізингу, або оренди асфальтобетонного заводу з актом
прийому-передачі.
*Учасники включають до таблиці машини, механізми та техніку, які є необхідними для
надання послуг за предметом закупівлі відповідно до технології надання послуг, вимог Технічного
завдання (Додаток № 4) з дотриманням діючих норм і правил. Окрім вищезазначеного обладнання,
учасники можуть включати до таблиці й інші машини, механізми та техніку, які можуть бути
використані учасником при виконанні робіт.
**Для документального підтвердження наявності власних машин, механізмів та техніки,
учасники в складі тендерної пропозиції надають за підписом керівника та/або головного
бухгалтера та/або бухгалтера, бухгалтерську довідку про знаходження основних засобів (машин,
механізмів та техніки, які включені учасником до таблиці), на балансі підприємства.
***У разі оренди/лізингу/надання послуг машин, механізмів та техніки, учасники в складі
тендерної пропозиції надають копії чинних договорів оренди/лізингу/надання послуг тощо, на
кожну одиницю, вказану учасником в таблиці, завіреними підписом учасника та контрагента за
договором.

Форма 2

Інформація про працівників, яких запропоновано для виконання замовлення
Посада

П.І.Б.

Загальний стаж роботи,
років

Досвід роботи на
цій посаді, років

Учасники включають до таблиці працівників, які є необхідними для надання послуг за
предметом закупівлі відповідно до Технічного завдання (Додатку № 4) з дотриманням діючих
норм і правил, а саме: інженери, виконроби, майстри, водії механізмів(механізатори) з
відповідними розрядами, дорожні робітники з відповідними розрядами, водії та інші працівники.

Форма 3

Інформація про досвід виконання аналогічних договорів
Найменування
об'єкту і його
місцезнаходження

Сума укладеного
договору,
грн.

Термін виконання
робіт, початок,
закінчення
(місяць, рік)

(Назва організації
(контрагента), юридична
(фактична), адреса,
контактні телефони)

2. Підтвердження відсутності підстав, визначених у частинах першій та другій статті 17
Закону, а саме:
1) довідка/інформація у довільній формі про те, що учасник протягом останніх трьох років не
притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення
анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
2) довідка/інформація у довільній формі про те, що фізична особа, яка є учасником, не була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку;
3) довідка/інформація у довільній формі про те, що службова (посадова) особа учасника, яка
підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
4) довідка/інформація у довільній формі про те, що юридична особа, яка є учасником має
антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у
випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону;
5) довідка/інформація у довільній формі про те, що учасник або учасник попередньої
кваліфікації не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
Примітки:
а) вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї тендерної
документації;
б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у
тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про що
такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих
актів України, в складі своєї пропозиції;
в) Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність
кваліфікаційним критеріям;
г) відповідальність за достовірність і зміст довідок, складених у довільний формі несуть
Учасники.

ДОДАТОК 2
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ УЧАСНИК
1. Копія статуту або іншого установчого документу (за наявності). У разі якщо учасник здійснює
діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про
створення такої юридичної особи.
2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для Учасника - фізичної особи).
3. Копія паспорту (для Учасника - фізичної особи).
4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ (при
наявності).
5. Копія Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництваюридичною особою (при наявності).
6. Гарантійний лист в довільній формі щодо погодження з проектом договору згідно Додатку 5 до
тендерної документації.
7. Копії документів що підтверджують повноваження особи укладати договір (виписка з
протоколу засновників про призначення, наказ, довіреність або інші).
8. Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунку (-ків) в учасника та
відсутність простроченої заборгованості за кредитами.
9. Пропозицію учасника, у відповідності вимогам Додатку 6 до цієї документації.
10. Розрахунок динамічної договірної ціни на виконання будівельно-монтажних робіт по даній
процедурі закупівлі з усіма розрахунками, виконаними у відповідності до всіх норм та Законів у
сканкопій та електронному вигляді (файл у форматі *.bsdu або *.bdcu, експортований з
програмного комплексу через обмінний блок даних).
11. Лист у довільній формі, в якому Учасник гарантує що передбачає застосування заходів із
захисту довкілля при наданні послуг/виконанні робіт (застосування екологічно безпечних
технологій, матеріалів та/або зазначити інші заходи).
12. Копія ліцензії та дозволів на виконання робіт, які зазначені в тендерній документації (Клас
наслідків (відповідальності) СС2).

Примітки:
а) вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї тендерної
документації;
б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у
тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про
що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних
законодавчих актів України;
в) учасник-нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей
законодавства країни, в який цей Учасник зареєстрований (аналоги документів. У разі
подання документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням
замість якого документу він подав такий документ.

ДОДАТОК 3
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТОРГІВ у строк, що не
перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір.
І. Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і
другою статті 17 Закону:
1. Оригінал довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів (обов’язкових
платежів) надана уповноваженим контролюючим органом, що дійсна станом на дату подання
документа.
2. Оригінал (або нотаріально завірену копію) довідки з правоохоронних органів видана не раніше
60 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі повідомлення про намір укласти
договір про те, що:
- фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
- службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку.
ІІ. Інші документи:
1. Розрахунок динамічної договірної ціни на виконання будівельно-монтажних робіт по даній
процедурі закупівлі з усіма розрахунками, виконаними у відповідності до всіх норм та Законів у
паперовому та електронному вигляді (файл у форматі *.bsdu або *.bdcu експортований з
програмного комплексу через обмінний блок даних), відкоригований за результатами проведеного
аукціону.
Примітки:
а) вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї тендерної
документації;
б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у
тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про
що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних
законодавчих актів України;
в) відкоригований за результатами проведеного аукціону розрахунок динамічної договірної ціни
не повинен відрізнятись від технічних, якісних та кількісних характеристик предмета
закупівлі наведених в технічному завданні тендерної документації.

ДОДАТОК 4
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Протяжність – 1468 м
№
п/п

Обґрунтування
(шифр норми)

1 РН20-40-1
2 РН18-3-1
3 РН18-3-2
к=2
4 С311-15-М
5 РН18-1-5
6 РН20-41-1
7 С311-15-М
8 РН18-1-7
9 РН20-41-1

Найменування робіт і витрат
Демонтажні роботи
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна
в місті Вараш Рівненської області
Навантаження смiття вручну
Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для
холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною
фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм
На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати
до норми 18-3-1
Перевезення сміття до 15 км
Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
Перевезення сміття до 15 км
Розбирання цементнобетонних покриттiв
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
Перевезення сміття до 15 км
Розбирання бортових каменiв
Каменi бортовi (зворотнi матерiали)

10 С311-15-М
11 РН18-2-1
12 С1421-10423
варіант 1
(зворотнi матерiали)
13 РН20-41-1
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
14 С331-1-1
Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом
загального призначення на вiдстань 15 км
15 С311-15-М
Перевезення сміття до 15 км
16 РН2-1-3
Розбирання монолітних бетонних бордюрів (Lзаг=1957 м; HxB=0,2х0,3
м)
17 РН20-41-1
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
18 С311-15-М
Перевезення сміття до 15 км
19 РН18-49-1
Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення
к=0,8
[ФЭМ]
20 С1426-11789
Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi (зворотнi матерiали)
варіант 1
(зворотнi матерiали)
21 РН20-40-1
Навантаження смiття вручну
22 С331-9-2
Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на
вiдстань 15 км
23 РН20-12-5
Демонтаж металоконструкцiй
к=0,8
24 С1545-104
Брухт металевий (зворотнi матерiали)
(зворотнi матерiали)
25 РН18-111-8
Звалювання з кореня дерев твердих порiд, дiаметр стовбура бiльше 32
см
26 РН18-112-1
Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня 12-18 см
27 РН18-111-1
Звалювання з кореня дерев м'яких порiд, дiаметр стовбура до 16 см
28 РН18-112-4
Корчування пнiв з перемiщенням до 10 м, дiаметр пня бiльше 34 см
29 РН20-41-1
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди,
місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
30 С311-15-М
Перевезення сміття до 15 км
Проїзна частина
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна
в місті Вараш Рівненської області
Роздiл 1. Люки інженерних мереж
1 РН16-77-1
Перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою
2 С113-754
Люк чавунний для колодязiв середній (B125)
варіант 2
3 С113-754
Люк чавунний для колодязiв важкий (C250)
варіант 1
4 С113-754
Люк чавунний для колодязiв (зворотнi матерiали)
варіант 1
(зворотнi матерiали)
5 Е7-64-3
Демонтаж плит перекриття дощеприймачів площею до 5 м2
к=0,8
6 С311-15-М
Перевезення сміття до 15 км
7 Е7-64-3
Укладання плит перекриття дощеприймачів площею до 5 м2
8 К585521-Л052
Плита опорна залiзобетонна для дощеприймачів
варіант 1
9 С113-750
Дощоприймач магістральний типу ДМ(C250)
варіант 1
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Кількість

1т
1000м2

1
24,787

1000м2

-24,787

т
100м3
100 т

1189,776
0,325
0,52

т
100м3
100 т

52
0,51
0,816

т
100м
м

81,6
11,1
660

100 т

10,656

т

63,36

т
1 м3

43,2
117,42

100 т

1,87872

т
100м2

187,872
0,26

м2

15,5

1т
т

3,744
3,744

1т

1,6

т

1,6

100шт

0,05

100 пнiв
100шт
100 пнiв
100 т

0,45
0,45
0,05
0,1925

т

19,25

шт
шт

34
22

шт

12

шт

34

100шт

0,27

т
100шт
шт

11,2752
0,27
27

шт

27

10 С113-750
Дощоприймач чавунний (зворотнi матерiали)
варіант 1
(зворотнi матерiали)
Роздiл 2. Острівці безпеки
11 ЕН27-66-6
Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 150
мм
12 С1416-8685
Каменi бортовi, БР100.30.18
варіант 1
13 ЕН8-2-2
Улаштування основи із ЩПС
14 ЕН27-65-6
Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м
Роздiл 3. Бортові камені
15 РН18-12-7
Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням
екскаваторiв, глибина корита до 250 мм
16 С311-10
Перевезення грунту до 10 км
17 ЕН27-66-3
Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за
ширини борту у верхній його частині понад 150 мм
18 С1416-8685
Каменi бортовi, БР100.30.18
варіант 1
Роздiл 4. Покриття
19 РН18-12-8
Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням
екскаваторiв, глибина корита до 500 мм
20 С311-10
Перевезення грунту до 10 км
21 РН18-22-2
Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей
оптимального гранулометричного складу двошарових, нижнiй шар
товщиною 12 см
22 РН18-22-4
На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщанок=3
гравiйних сумiшей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2,
18-22-3
23 РН18-23-3
Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз
щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа
[1000 кг/см2]
24 РН18-23-2
Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз
щебеню фракцiї 20-40 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа
[1000 кг/см2]
25 РН18-23-4
На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норм
к=5
18-23-1, 18-23-2, 18-23-3
26 РН18-58-1
Розливання в'яжучих матерiалiв 2,5 л/м2
27 РН18-58-1
Розливання в'яжучих матерiалiв 0,5 л/м2
28 РН18-21-1
Улаштування вирiвнювального шару з асфальтобетонної сумiшi iз
застосуванням укладальникiв асфальтобетону
29 С1421-9849
Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний]
варіант 1
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв,
крупнозернистi (АСГ. КР.Щ.А2.НП.ІІ БНД 60/90)
30 ЕН27-29-1
Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем
31 РН18-58-1
Розливання в'яжучих матерiалiв 1,0 л/м2
32 РН18-44-1
Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару
товщиною 70 мм].
33 РН18-44-2
На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до
к=4
норми 18-44-1
34 С1421-9849
Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний]
варіант 1
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх шарах покриттiв,
крупнозернистi (АСГ. КР.Щ.А2.НП.ІІ БНД 60/90)
35 РН18-58-1
Розливання в'яжучих матерiалiв 0,5 л/м2
36 РН18-44-3
Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей
асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару
товщиною 50 мм].
37 С1421-9836
Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний]
варіант 1
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв,
дрiбнозернистi (АСГ. ДР.Щ.А.НП.ІІ БНД 60/90)
Тротуари, заїзди, посадкові майданчики
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна
в місті Вараш Рівненської області
Роздiл 1. Тротуар
1 РН18-12-7
Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням
екскаваторiв, глибина корита до 250 мм
2 С311-10
Перевезення грунту до 10 км
3 РН18-22-1
Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей
оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12
см
4 РН18-22-4
На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщанок=3
гравiйних сумiшей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2,
18-22-3
5 РН18-30-1
Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу
6 ЕН27-65-5
Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною
понад 2 м
7 & С1426-11789-1
Тактильна плитка
Роздiл 2. Заїзди
8 РН18-12-8
Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням
екскаваторiв, глибина корита до 500 мм
9 С311-10
Перевезення грунту до 10 км

шт

27

100 м

2,07

шт

207

1 м3
1000 м2

17,1
0,207

100м2

11,6166

т
100 м

464,664
30,57

шт

3057

100м2

8,459

т
100м2

422,95
8,459

100м2

8,459

100м2

8,459

100м2

8,459

100м2

-8,459

1т
1т
100т

1,9225
13,2385
32,913168

т

3291,3168

1000 м2
1т
1000 м2

27,246
27,246
27,246

1000 м2

-27,246

т
1т
1000 м2
т

3291,3168

13,623
27,246

3313,1136

100м2

21,703

т
100м2

868,12
21,703

100м2

21,703

м
1000 м2

3025
4,579

шт

2712

100м2

0,231

т

18,48

10 РН18-29-2
11 С1416-8685
варіант 2
12 РН18-22-2
13 РН18-22-4
к=3
14 РН18-22-3
15 РН18-22-4
к=5

16
17
18
19
20

РН1-5-2
С311-10
ЕН8-2-2
РН2-15-1
РН2-14-3

21 С124-2
варіант 1
22 С124-21
варіант 1
23 ЕН11-28-1
24 С1426-11783
варіант 1

1 Е33-109-5
к=0,6
2 Е33-115-2
к=0,6
3 Е33-259-2
к=0,6
4 Е33-257-1
к=0,6
5 Е33-115-2
к=0,6
6 С1110-100
варіант 1
(зворотнi матерiали)
7 Е33-259-2
8 С1110-100
варіант 1
9 С113-1558
варіант 1
10 С1110-89
варіант 1
11 Е33-115-2
12 1507-1011
варіант 1
13 Е33-108-1
14 С157-406
варіант 1
15 С1545-476
16 С1545-488
17 С1545-489
18 С1545-407
19 Е33-257-1
20 С1110-89
варіант 2
21 Е33-259-2
22 С1110-100
варіант 1
23 С113-1558
варіант 1
24 С1110-89
варіант 1
25 Е33-115-2
26 1507-4035
варіант 1
27 Е33-108-1

Установлення бортових каменiв бетонних i залiзобетонних при iнших
видах покриттiв
Каменi бортовi, БР100.30.15

100м

Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей
оптимального гранулометричного складу двошарових, нижнiй шар
товщиною 12 см
На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщаногравiйних сумiшей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2,
18-22-3
Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних сумiшей
оптимального гранулометричного складу двошарових, верхнiй шар
товщиною 10 см
На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщаногравiйних сумiшей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2,
18-22-3
Роздiл 3. Підпірні стінки
Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2
Перевезення грунту до 10 км
Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої
Улаштування бетонної основи
Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до
3 м, товщиною до 300 мм
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, дiаметр 8 мм

100м2

0,231

100м2

0,231

100м2

0,21

100м2

0,21

100 м3
т
1 м3
100 м3
100 м3

0,3348
53,568
2,82
0,02
0,19

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А500С,
дiаметр 10 мм
Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних
на цементному розчинi
Плити бетонні парапетні, розмiр 300х1000
Зовнішнє електроосвітлення
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна
в місті Вараш Рівненської області
Роздiл 1. Демонтажні роботи
Демонтаж проводiв СІП5 в населенiй мiсцевостi за допомогою
механiзмiв, перерiзом проводiв до 35 мм2
Демонтаж свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами
Демонтаж опор з металевих труб вагою до 0,25 т

шт

0,13
13

т

0,1583007

т

0,2828689

100м2

0,081

шт

47

км

0,045

шт

7

опора

7

Демонтаж залiзобетонних одностоякових опор iз кабельним вводом

100опор

Демонтаж свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами

шт

11

Кронштейн кріплення світильника одноріжковий (зворотнi матерiали)

шт

7

опора
шт

8
8

Опора освітлення оцинкована 6 м

шт

8

Кронштейн (оголовник) одноріжковий

шт

8

Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами
Свiтильник AMPERA MINI 700mA NW 53W

шт
шт

8
8

Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км лiнiї] для ВЛ
0,38 кВ за допомогою механiзмiв
Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5, перерiз 4х10 мм2

км

0,257

1000м

0,257

Роздiл 2. Освітлення пішохідних переходів
Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т
Анкерна закладна

Гак бандажний SOT 29
Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37
Пряжка [скріпка] СOT 36
Затискач анкерний [натяжний] [4х16-25] SO 158
Роздiл 3. Освітленняпосадкових майданчиків громадського транспорту
Складання та установлення залiзобетонних одностоякових опор iз
кабельним вводом (існ)
Кронштейн (оголовник) дворіжковий

шт
м
шт
шт
100опор

0,11

30
60
60
30
0,11

шт

7

опора
шт

2
2

Опора освітлення оцинкована 6 м

шт

2

Кронштейн (оголовник) одноріжковий

шт

2

Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами
Свiтильник ЖКУ 150Вт IP66

шт
шт

13
9

Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км лiнiї] для ВЛ

км

0,032

Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т
Анкерна закладна

28 С157-406
варіант 1
29 С1545-476
30 С1545-488
31 С1545-489
32 С1545-407
33 РН1-18-2
34 М8-142-1
35 С1421-10634
варіант 1
36 М8-145-1
37 М8-148-1
38 С1530-67
варіант 1
39 С1545-64
варіант 1
40 М8-144-3
41 С1510-2
варіант 1
42 М8-143-5
43 & С111-643-121
варіант 1
44 РН1-20-2

1 ЕН27-47-1
2 ЕН27-47-1
3 ЕН27-47-1
4 ЕН27-47-1
5 ЕН27-47-2
6 ЕН27-47-2
7 ЕН27-47-2
8 ЕН27-47-2
9 ЕН27-45-3
10 ЕН27-47-2
11 ЕН27-47-2
12 ЕН27-47-2
13 ЕН27-47-2
14 ЕН27-44-9
15 ЕН27-44-9
16 ЕН27-52-1
17 ЕН27-52-3
18 & С1633-89ВД-3
варіант 1
19 & С1633-89ВД-3
варіант 3
20 & С1633-89ВД-3
варіант 5
21 & С1633-89ВД-3
варіант 4
22 & С1633-91ВД-4
варіант 17
23 & С1633-91ВД-4
варіант 47
24 & С1633-91ВД-4
варіант 48
25 & С1633-91ВД-4
варіант 31

0,38 кВ за допомогою механiзмiв
Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5, перерiз 4х10 мм2

1000м

0,032

Гак бандажний SOT 29
Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37
Пряжка [скріпка] СOT 36
Затискач анкерний [натяжний] [4х16-25] SO 158
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з
укосами, група ґрунту 2
Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї
Пiсок природний, рядовий

шт
м
шт
шт
100 м3

4
8
8
4
0,8645

100 м
м3

4,94
13,585

Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без крiплення, маса 1
м до 1 кг
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1
кг
Труба гофрована двостінна із поліетилену з протяжкою d40 мм

100 м

2,38

100 м

2,56

10м

25,6

Кабель АВВГ 4х16 мм.кв.

1000м

0,494

Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 16
мм2
Муфта з'єднувальна 4х16 мм. кв

100 шт

0,07

Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою
Стрічка сигнальна з написом "Обережно кабель до 1 кВ"

100 м тр
м

Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 2
Організація дорожнього руху
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна
в місті Вараш Рівненської області
Роздiл 1. Розмітка
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.3
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.5
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.6
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.12
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.2
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.15
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою
маркірувальними машинами, тип лінії 1.15 (червоної)
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.16.1
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.18
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.19
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного
нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.29
Нанесення вертикальної дорожньої розмітки фарбою вручну по
трафарету, тип лінії 2.6 (білої)
Нанесення вертикальної дорожньої розмітки фарбою вручну по
трафарету, тип лінії 2.6 (чорної)
Роздiл 2. Дорожні знаки
Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям
вручну, однобічних
Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям
вручну, однобічних
Стояки знаків металеві оцинковані, труба d=57мм, h=3,5м

100 м3

0,8645

км лінії

3,3746

км лінії

0,8815

км лінії

1,343

км лінії

1,032

10 м2

1,26

10 м2

23,76

10 м2

2,28

10 м2

32,3

10 м2

459,47

10 м2

12,86

10 м2

2,77

10 м2

0,438

10 м2

3,78

10 м2

1,96

10 м2

0,98

1 знак

218

1 знак

2

шт

52

Стояки знаків металеві оцинковані, труба d=57мм, h=4,5м

шт

15

Стояки знаків металеві оцинковані, труба d=57мм, h=5,0м

шт

4

Консольна опора для дорожніх знаків оцинкована, висота до знака 5 м

шт

21

Щити попереджувальних знаків ІI типорозміру типу 1.1 трикутної
форми розміром 700х700х700 мм
Щити попереджувальних знаків ІI типорозміру типу 1.2 трикутної
форми розміром 700х700х700 мм
Щити попереджувальних знаків ІI типорозміру типу 1.24 трикутної
форми розміром 700х700х700 мм
Щити попереджувальних знаків ІI типорозміру типу 1.141.1, 1.4.2
прямокутної форми розміром 2250х500 мм

шт

1

шт

2

шт

2

шт

2

шт

7
4,94
494

26 & С1633-91ВД-4
варіант 49
27 & С1633-91ВД-4
варіант 46
28 & С1633-91ВД-4
варіант 57
29 & С1633-91ВД-4
варіант 58
30 & С1633-91ВД-4
варіант 59
31 & С1633-91ВД-5
варіант 3
32 & С1633-91ВД-5
варіант 4
33 & С1633-91ВД-5
варіант 5
34 & С1633-91ВД-5
варіант 6
35 & С1633-91ВД-5
варіант 7
36 & С1633-91ВД-5
варіант 8
37 & С1633-91ВД-5
варіант 9
38 & С1633-91ВД-9
варіант 8
39 & С1633-91ВД-9
варіант 7
40 & С1633-91ВД-9
варіант 6
41 & С1633-91ВД-9
варіант 5
42 & С1633-91ВД-9
варіант 9
43 & С1633-91ВД-9
варіант 15
44 & С1633-91ВД-9
варіант 16
45 & С1633-91ВД-9
варіант 17
46 & С1633-91ВД-9
варіант 18
47 & С1633-91ВД-9
варіант 19
48 & С1633-91ВД-9
варіант 20
49 ЕН27-51-1
50 РН1-19-2
51 РН2-15-1
52 РН20-12-5
53 С121-783
варіант 1
54 РН18-79-4
55 РН18-79-1
56 РН18-97-3
57 РН18-97-6

Щити попереджувальних знаків ІI типорозміру типу 1.5.1 трикутної
форми розміром 700х700х700 мм
Щити знаків пріоритету IІ типорозміру типу 2.1 трикутної форми
розміром 700х700x700 мм
Щити знаків пріоритету ІІ типорозміру типу 2.2 "STOP" розміром
900х900 мм
Щити знаків пріоритету ІІ типорозміру типу 2.3 квадратної форми
розміром 700х700 мм
Щити знаків пріоритету ІІ типорозміру типу 2.4 квадратної форми
розміром 700х700 мм
Щити заборонних знаків ІI типорозміру типу 3.3 круглої форми
діаметром 700 мм
Щити заборонних знаків ІI типорозміру типу 3.17 круглої форми
діаметром 700 мм
Щити заборонних знаків ІI типорозміру типу 3.29 круглої форми
діаметром 700 мм
Щити наказових знаків ІI типорозміру типу 4.2 круглої форми
діаметром 700 мм
Щити наказових знаків ІI типорозміру типу 4.7 круглої форми
діаметром 700 мм
Щити наказових знаків ІI типорозміру типу 4.12 круглої форми
діаметром 700 мм
Щити наказових знаків ІI типорозміру типу 4.21 круглої форми
діаметром 700 мм
Щити інформаційно-вказівних знаків ІІ типорозміру типу 5.16
прямокутної форми розміром 1050х700 мм
Щити інформаційно-вказівних знаків ІІ
типорозміру типу 5.21 квадратної форми розміром 700х700 мм
Щити інформаційно-вказівних знаків ІІ типорозміру типу 5.35.1, 5.35.2
квадратної форми розміром 700х700 мм
Щити інформаційно-вказівних знаків ІІ типорозміру типу 5.41.1
прямокутної форми розміром 1050х700 мм
Щити інформаційно-вказівних знаків ІІ типорозміру типу 5.62
прямокутної форми розміром 1050х350 мм
Щити табличок до дорожніх знаків прямокутної форми ІI типорозміру
типу 7.1.1 розміром 700х350 мм
Щити табличок до дорожніх знаків прямокутної форми ІI типорозміру
типу 7.2.2 розміром 700х350 мм
Щити табличок до дорожніх знаків прямокутної форми ІI типорозміру
типу 7.3.1, 7.3.2 розміром 700х350 мм
Щити табличок до дорожніх знаків квадратної форми ІI типорозміру
типу 7.8 розміром 700х700 мм
Щити табличок до дорожніх знаків прямокутної форми ІI типорозміру
типу 7.9 розміром 700х350 мм
Щити вертикальної розмітки типу 2.3 розміром 700х350 мм
Роздiл 3. Огородження
Установлення обмежувальних стовпчиків
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiд будiвельнi конструкцiї,
група ґрунту 2
Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3 пiд устаткування
Монтаж металевого стримувального огородження
Металева стримувальне огородження (комплект)
Роздiл 4. Відновлення благоустрою
Очищення дiлянки пiд озеленення вiд смiття
Планування дiлянки пiд озеленення механiзованим способом
Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонiв
механiзованим способом з внесенням рослинної землi шаром 15 см
Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних вручну
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«або еквівалент»

* У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи
фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або
еквівалент». А також, Учасник повинен виконувати роботи із матеріалів, що передбачені в технічному завданні,
матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству, на
підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

ДОДАТОК 5
ПРОЕКТ
Договір підряду № _____
м. Рівне

« ___ » ___________ 20__ року

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, в
особі ____________________________________________, котрий діє на підставі Положення про
департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної держаної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 18 квітня 2018 року № 239,
далі – Замовник з однієї сторони та _____________________________________________________ далі
Підрядник, в особі______________________________________________________________, повноваження
якого підтверджуються ___________________________________________________, з другої сторони, разом
– Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):
I. Предмет договору
1.1. Підрядник бере на себе зобов’язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати
роботи (код за ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)
по об’єкту: _______________________________________________________ (далі – об’єкт), відповідно до
затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін, а Замовник
зобов’язується прийняти та оплатити вартість виконаних належним чином робіт в межах бюджетного
зобов’язання за наявності відповідних бюджетних асигнувань.
1.2. Найменування робіт:____________________________________________
1.3. Місце, кількість, обсяг виконання робіт: _________________________________.
Склад, обсяг та зміст робіт, що є предметом Договору, визначені на підставі проектно - кошторисної
документації.
1.4. Виконання робіт, визначених пунктом 1.1. цього Договору, повинно здійснюватися відповідно,
але не виключно, до наступних норм і правил:
- ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги;
- Наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про
забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;
- ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва;
- ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні
умови;
- ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний.
Технічні умови;
- ДСТУ Б В.2.7.-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний.
Методи випробувань;
- СОУ 45.2-00018112-028:2008 Забезпечення якості
при
будівництві, ремонті та
експлуатаційному утриманню автомобільних доріг та мостових споруд;
- ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека в будівництві.
Основні положення;
- НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання
автомобільних доріг;
- ДСТУ БА.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітленості будівельних
майданчиків;
- ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги.
Методи контролювання. Правила застосування;
- ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила
застосування;
- ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні
умови;
- ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні
умови;
- ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків та споруд для мало мобільних груп населення;
- ГБН В 2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг;
- ДСТУ- Н – БВ.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб.
- СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва
об’єктів дорожнього комплексу.
1.5. Підрядник приймає від Замовника право на виконання робіт з реконструкції/ капітального
ремонту ділянки автомобільної дороги, що знаходиться на балансі Замовника, та йому передається ділянка
автомобільної дороги на час ремонту.

1.6. На період дії договору та протягом періоду виконання робіт, Підрядник відповідно до Закону
України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за
належне утримання ділянки доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу
юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч.
моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього
руху якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного виконання умов забезпечення
безпеки руху, допущеного з вини Підрядника.
1.7. Підрядник протягом гарантійного терміну несе повну безумовну майнову та іншу юридичну
відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної)
шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху якщо
дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного виконання робіт по об’єкту:
____________________________________________________________.
1.8. При виникненні причин, що заважають Підряднику виконати роботи у встановлені терміни
(стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх виконання.
II. Вимоги щодо якості
2.1. Підрядник повинен виконувати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає
умовам та вимогам діючих нормативних документів в дорожньому будівництві, в тому числі зазначених у
пункті 1.4. цього договору.
2.2. Замовник здійснює технічний нагляд за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів вимогам,
встановленим у нормативній та проектно - кошторисній документації. Контроль Замовника за якістю
робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація
будівельного виробництва», СОУ 45.2-00018112-028:2008, та наказу Державного агентства автомобільних
доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт».
2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами робіт відповідно до
частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим договором.
Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для
виконання робіт та в процесі їх виконання на об’єкті.
2.4. У разі виявлення порушень будівельних норм і правил, інших нормативних документів та вимог
проектно - кошторисної документації, Замовник має право видати Підряднику припис про усунення
допущених недоліків і не приймає виконані роботи до усунення допущених недоліків, а за необхідності –
про призупинення робіт. Припис направляється Підряднику до виконання шляхом вручення його
уповноваженому представнику, або надісланого
на електронну поштову адресу чи поштовим
відправленням.
Про виконання припису Підрядник зобов’язаний проінформувати письмово Замовника у 3-х
денний термін.
2.5. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися
з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі,
виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником
не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до
встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має
право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх роботи/послуги за рахунок Підрядника, у
тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.
2.6.Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів,
устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність
постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник
забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним,
шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам,
технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що
засвідчують їх характеристики і якість, надаючи їх Замовнику в складі документів при перевірці і
прийманні виконаних робіт.
2.7. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта виконаних робіт з наступними
гарантійними термінами:
а) елементи дороги:
- земляне полотно – 10 років;
- основа дорожнього одягу – 10 років;
- асфальтобетонне покриття – 10 років;
- мости – 8 років;
- водопропускні труби – 6 років;
- регуляційні споруди – 6 років;
- огородження дорожнє – 5 років;
- напрямні стовпчики – 2 роки;
- дорожні знаки – 2 роки;

- будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб – 12 років
- відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки згідно ДСТУ 2587:2010:
- фарбою – 6 міс.;
- пластиком – 3 роки;
- функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше ніж шість місяців,
тимчасової - від одного до двох місяців;
- строки на освітлення згідно гарантії заводу-виробника.
2.8. Підрядник в межах гарантійного строку забезпечує усунення за власний рахунок виявлених
недоліків.
2.9. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.8. цього
Договору на об’єкті виконаних робіт недоліків, відповідальність за які несе Підрядник сповіщає про це
Підрядника і запрошує його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в
ньому термінів усунення виявлених недоліків.
2.10. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має
право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо
Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може
запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи/послуги за рахунок
Підрядника.
2.11. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта, на якому виконані роботи розпочинається з
дати затвердження Декларації про готовність об’єкта до експлуатації і продовжується на строк, впродовж
якого об’єкт, на якому виконані роботи, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які
несе Підрядник.
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить: ________________ (________________________) грн.___ коп., в
т.ч. ПДВ складає ______________,за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел
фінансування.
3.2. Договірна ціна є динамічною і може бути уточнена у випадках передбаченим п.6.3.2.2.ДСТУ Б
Д.1.1.-1-2013 без збільшення суми договору.
3.3. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються
ціноутворення у будівництві договір приводиться до чинних актів, шляхом укладення додаткової угоди.
3.4. Договірна ціна робіт обґрунтовується відповідно до ДСТУ Б Д.1.1.-1.2013 Правила визначення
вартості будівництва, СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості
робіт з капітального ремонту».
3.5. Розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням рекомендованих усереднених
показників згідно СОУ 42.1-37641918-050:2018. Розмір адміністративних та загальновиробничих витрат
визначається на підставі обґрунтованого розрахунку, але не вище рекомендованих усереднених показників.
Перевезення працівників, пересувний характер робіт, витрати на відрядження – компенсуються
Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданому Підрядником.
3.6. Згідно з п. 6.2.12 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до складу договірної ціни незалежно від її виду
включаються кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на
компенсацію збільшення вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів, спричиненого інфляцією, що
може відбутися протягом строку виконання робіт.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться Замовником виключно Підряднику після підписання Сторонами
«Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних
будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та
СОУ, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів
до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником виконаних робіт. Замовник може здійснювати
проміжні платежі за виконані роботи. Представник Замовника на протязі п’яти робочих днів відповідно до
погодженого Сторонами графіку здачі виконаних обсягів робіт перевіряє їх виконання згідно
представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних
асигнувань.
4.2. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах виділених
бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах
фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини
Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання
Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.
4.3. Попередня оплата може здійснюватися у межах 30% від вартості робіт відповідно до постанови
КМУ від 23.04.2014 № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти” терміном не більше трьох календарних місяців та лише щодо робіт, виконання яких
здійснюється протягом поточного бюджетного періоду.

У разі здійснення Замовником такої попередньої оплати, Підрядник зобов’язаний до спливу 3-х
місячного терміну з дня отримання попередньої оплати документально підтвердити належне освоєння ним
таких коштів актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідками про вартість
виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3).
У разі не освоєння Підрядником в зазначений термін коштів попередньої оплати, Підрядник
зобов’язується в 2-х денний строк після спливу встановленого цим пунктом Договору терміну повернути
кошти Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням
коефіцієнта 1,2., а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення) Підрядник додатково сплачує пеню
в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
4.4. Фінансові зобов’язання за договором виникають при наявності та у межах бюджетних
асигнувань, встановлених кошторисами. Оплата робіт проводиться у межах одержаних асигнувань на
казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно ф. №КБ-2в та ф № КБ-3.
Оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки
бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти)
банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а
в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. Факт
надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку
виконання зобов’язання за даним договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності
підписаних сторонами ф. КБ-2в і ф. КБ-3.
4.5. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати робіт за
цим договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони
визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.
4.6. За виконані роботи, з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником
виявлених порушень, Замовник оплату не здійснює.
4.7. Замовник має право скорегувати графік фінансування протягом поточного року у разі внесення
змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на
фінансування відповідних робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до
фінансування головним розпорядником коштів. Одночасно із уточненням річного плану фінансування
Сторони вносять зміни в умови Договору та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод.
4.8. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 90 відсотків їх
загальної вартості за договірною ціною.
Кінцеві розрахунки здійснюються після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт
з документальним підтвердженням досягнення якісних показників об’єкту, а також після затвердження
Декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
4.9. Замовник приймає на себе бюджетні зобов’язання щодо оплати виконаних робіт у межах
асигнувань, встановлених кошторисами. Збільшення бюджетних зобов’язань в межах ціни договору може
бути розглянуто Сторонами виключно при виділенні додаткового фінансування на об’єкт.
4.10. Замовник має право утримувати кошти у розмірі до 10% від загальної суми зазначеної в
Договорі до затвердження у встановленому порядку Декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
4.11. При здачі виконаних робіт Підрядник подає на погодження Замовнику калькуляції на
приготування матеріалів власними силами, відповідно до МР. Д. 1.2-218-03450778-767:2010 "Методичні
рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному
господарстві”, що не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в
регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості
матеріальних ресурсів.
V. Виконання робіт
5.1. Термін виконання робіт _______________ – ___.12.20__ року.
5.2. Дату початку виконання робіт визначає Замовник шляхом направлення листа-повідомлення
Підряднику.
5.3.Продовження зобов’язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення
документально підтверджених об'єктивних обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат
Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.
5.4. Для продовження термінів виконання робіт Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про
виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових
термінів виконання робіт не пізніше наступного робочого дня як Підряднику стало відомо про це.
Замовник повинен розглянути обґрунтування Підрядника, запросити від нього, за необхідності,
додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Підрядника.
Обставини, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від
Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини:
- непереборної сили;
- за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні
зобов’язань);

- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
При виникненні обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на час дії
обставин, із урахуванням часу на відновлення робіт.
5.5.
Перегляд термінів виконання робіт по видам робіт в межах строку дії цього Договору
оформлюється змінами до графіку виконання робіт.
5.6. Місце виконання робіт: ______________________________________________.
5.7. Замовник надає дозвільні документи Підряднику по мірі виконання останнім робіт, на які є
необхідність оформлення дозвільних документів у порядку встановленому законодавством.
5.8. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації,
що передбачена діючими нормами.
Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Підрядника, має
право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також
роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії
(витяги).
5.9. Підрядник залучає до виконання робіт тих Субпідрядників, які передбачалися тендерною
пропозицією.
5.10. Підрядник може залучити інші субпідрядні організації, які не передбачені тендерною
пропозицією за письмовим погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством і
цим договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань)
між Замовником і Субпідрядником.
Підрядник зобов’язується при укладенні договору із Субпідрядниками визначити істотною умовою
зобов’язання Субпідрядника утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника пов’язаних із
виконанням такого договору Субпідряду. За якість робіт виконаних субпідрядником несе відповідальність
Підрядник.
Приймання робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.
При залученні Субпідрядників, Підрядник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на
провадження певного виду господарської діяльності.
5.11. У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Підрядник обов’язково зазначає інформацію
щодо виду та вартості робіт у відсотках по відношенню до вартості договору, які плануються доручити
Субпідряднику.
Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням
причин такої відмови і протягом п’яти робочих днів письмово повідомити Підрядника про мотивовану
відмову.
5.12. Протягом 5 робочих днів після завершення виконання робіт Підрядник зобов'язаний звільнити
територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо
Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення,
визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити
територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за
рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі
несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.
5.13. Враховуючи специфіку виконання дорожніх робіт для забезпечення організації дорожнього
руху, покращення соціальних, санітарних та екологічних умов Замовник має право звернутися до
Підрядника та запропонувати виконати додаткові обсяги робіт, що не були передбачені початковим
проектом (технічним завданням тендерної документації), які виникли в процесі виконання договору.
Замовник в такому випадку може звернутися до проектної організації щодо коригування проектної
документації.
Вартість таких робіт не повинна призвести до збільшення суми цього договору.
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином виконані роботи в порядку,
передбаченому розділом 4 цього договору;
6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з Актом прийняття виконаних робіт (Ф. КБ-2в ) за умови
дотримання Підрядником п. 2.1. Договору;
6.1.3. Інші обов'язки:
а) інформувати Підрядника про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та
інших нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального
користування і споруд на них та експлуатаційного утримання;
б) відповідно до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) здійснювати оплату (ф. КБ-3) за виконані роботи в
межах забезпечених фінансуванням;
в) здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних робіт діючим нормативним
документам;

г) при виявленні відхилень від діючих норм при виконанні робіт видати Підряднику відповідний
припис і не приймати роботи до усунення недоліків за рахунок коштів Підрядника.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань
Підрядником, повідомивши про це його у строк 15 робочих днів.
6.2.2. Замовник має право змінювати строки виконання робіт в залежності від об’єктивнихфакторів
(несприятливі погодні умови, затримка фінансування, тощо).
6.2.3. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
6.2.4. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.2.5. Повернути документи для оплати Підряднику без здійснення оплати в разі їх неналежної
підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих
розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або
подання їх у неповному складі.
6.2.6. Інші права:
а) вимагати додаткових випробувань використаних при виконанні робіт матеріалів і перевірки видів
робіт, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт;
б) ознайомитись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і
об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання робіт;
в) вимагати від Підрядника дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:
- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних
вимог;
- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього
господарства та управління автомобільними дорогами;
- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних та інших подібних ситуацій;
У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядника
відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання
передбачених Договором зобов’язань.
Підрядник, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове
погодження та графіки виконання робіт у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про
неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати
зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядну
організацію. У випадках, визначених цим параграфом, процедура погодження Замовником залучення
Субпідрядника передбачена п. 5.11. цього Договору не застосовується, якщо інше не вимагається
Замовником.
В разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення
субпідрядника, Підрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку
виконання такого зобов’язання.
г) Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо
зменшення обсягів окремих складових робіт, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці
роботи не були виконані до прийняття такого рішення.
Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо
за ініціативою Замовника за таких обставин:
відсутність подальшої потреби в закупівлі робіт;
відсутність фінансування за цим договором;
відставання з вини Підрядника щодо строків виконання робіт більш ніж на 15 робочих днів,
якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил, безпеки
руху інших нормативних документів, передбачених п. 1.3. цього Договору.
Замовник при прийнятті рішення про призупинення виконання робіт або про розірвання договору
повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на
протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право
розірвати договір односторонньо.
При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини.
Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред’являються
зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після
пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані
мотиви відмови.
6.3. Підрядник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити виконання робіт в порядку та у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором та
нормативними актами;
6.3.3. Інші обов'язки:
а) виконувати роботи в порядку встановленому договором згідно з діючими нормативними
документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та споруд на них в
межах фінансування;
б) якісно та своєчасно виконати роботи відповідно до вимог нормативних документів визначених у
п. 1.4. цього договору та інших документів, виконання яких є обов’язковим;
в) у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Підрядника
він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП,
розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із
врегулюванням таких спорів.
г) забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до
виробничого процесу та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу;
д) нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, експлуатацію
будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.
6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи. Якщо Замовник не
сплатив встановленої договірної вартості робіт, крім випадків, передбачених цим Договором, Підрядник
має право притримати результат робіт.
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законами та цим Договором (штраф, пеня, тощо).
7.2. За кожний випадок неналежного виконання умов договору (порушення строків та неякісне
виконання робіт) Замовник може стягувати з Підрядника фіксований штраф у розмірі 5 тисяч гривень. За
кожний повторний випадок неналежного виконання умов договору (порушення строків та неякісне
виконання робіт) Замовник може стягувати з Підрядника фіксований штраф у розмірі 10 тисяч гривень.
Підрядник погоджується, що Замовник має право стягнути з нього штраф у розмірі 5% ціни
договору, передбачену п. 3.1 цього Договору, у разі недотримання кінцевого терміну виконання робіт
відповідно до календарного графіку та/або за неякісне виконання робіт, в тому числі тих неякісних робіт,
що не можливо було виявити в момент їх прийняття. Замовник може зменшити суму платежу за виконані
роботи на величину штрафу.
Застосування штрафних санкцій (накладення пені, виплата неустойки) не звільняє порушника від
виконання своїх зобов’язань або усунення порушень.
7.3. Підрядник може подавати Акти виконаних робіт, які по об’єктивним причинам не були подані
відповідно до пункту 4.1, протягом місяця після виконання робіт. В разі перевищення даного терміну
Замовник має право не проводити зарахування Актів виконаних робіт.
7.4. Завідомо завищені обсяги робіт або завищені розцінки в Акті виконаних робіт наданому
Замовнику, можуть тягнути за собою накладення штрафних санкцій Замовником в розмірі такого
завищення.
7.5. За порушення строків (в тому числі терміну початку робіт зазначеному у п. 5.1.) виконання
робіт відповідно до календарного графіку може стягуватися пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за
кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7
відсотків вказаної вартості.
7.6. У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником чи
контролюючими органами, в тому числі протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у
розмірі 5 % від вартості робіт за договором.
7.7. Підрядник несе відповідальність за:
- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні робіт, якщо ці
порушення виникли з вини Підрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;
- за дотримання всіх необхідних правил санітарної, екологічної та протипожежної безпеки, правил
охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт та організацію безпечного проїзду
транспорту під час виконання ним робіт.
7.8. При систематичних порушеннях Підрядником умов договору Замовник має право в
односторонньому порядку розірвати дію договору.
7.9. Виплата неустойки (накладання штрафних санкцій, пені тощо) не звільняє Сторони від
виконання своїх зобов’язань в натурі або усунення порушень.
Сума штрафних санкцій знімається з актів виконаних робіт.
За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов’язань за договором винна
сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується
пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день
прострочення.

7.10. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це
невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої
Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі
“форс-мажорні обставини”). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін,
протягом якого будуть діяти такі умови.
7.11. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта.
У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія,
війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу
Сторону у письмовій формі.
8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник
повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строком їх дії є відповідні документи, які
видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно чинного законодавства України.
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом
взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку за
місцезнаходженням Замовника.
9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод,
складених і підписаних у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один примірник
залишається у Замовника.
9.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання
Підрядником взятих ним зобов’язань.
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.20__ року, але в будь-якому
разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
Строк дії договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки
фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в
договорі.
10.2. Дія договору про закупівлю може подовжуватись на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у
договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому
порядку та інше не встановлено законодавством України.
ХІ. Інші умови
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у
тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному
обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на
ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної у договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання
робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що
спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат
замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції,
зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку

зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.
11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену
чинним законодавством України.
11.3. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується
власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
11.4. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання
однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що
визначена як адреса для листування у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» Договору або за
іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси.
11.5. Сторони зобов’язуються вчасно, письмово повідомляти одна одній про зміну свого
місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів,
посадових осіб, а також про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію та виконання зобов’язань за
цим договором.
11.6. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на
обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та
розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у
сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених
законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони
повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін у
відповідності із законодавством про захист персональних даних.
11.7. Договір складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, один з яких
Замовнику, один – Підряднику. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.
11.8. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будьякої Сторони на підставі додаткової угоди.
XIІ. Додатки до договору
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є додатки до нього:
 Договірна ціна (Додаток 1);
 Календарний графік виконання робіт (Додаток 2);
 Календарний план фінансування (Додаток 3).
XIІІ. Адреси, реквізити та підписи Сторін
ЗАМОВНИК
Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської облдержадміністрації
Адреса: 33028 м. Рівне, майдан Просвіти, 1
р/р _____________________ в ГУДКС України у
Рівненській області
МФО 833017
код ЄДРПОУ 36565276
тел.(0362) 26-94-38
Не платники ПДВ
Директор департаменту ____________
____________

ПІДРЯДНИК
__________________________
р/р _______________________
__________________________
МФО ___________
код ЄДРПОУ ______________
__________________________
__________________________

______________ ____________

ДОДАТОК 6
Форма «Пропозиція» подається на фірмовому бланку Учасника у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

Форма тендерної пропозиції (заповнюється учасником)
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
на участь у відкритих торгах на закупівлю
_______________________________
Уважно вивчивши комплект тендерної документації, цим подаємо на участь у торгах свою
тендерну пропозицію:
1. Повне найменування учасника ___________________________________________
2. Адреса (юридична та фактична) __________________________________________
3. Телефон/факс _________________________________________________________
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) __________________________________
Вивчивши тендерну документацію на виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та
згодні виконати вимоги Замовника торгів на загальну суму, грн. (з ПДВ):
_________________________________________________________________________(з ПДВ).
(числом та прописом)
Ми згодні дотримуватись умов нашої тендерної пропозиції 120 календарних днів з дати
розкриття тендерних пропозицій.
Ми погоджуємось, що якщо наша пропозиція не буде відповідати вимогам тендерної
документації, Ви маєте право відхилити нашу пропозицію.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу, чи всі тендерні пропозиції згідно
до умов цієї тендерної документації.
Якщо нас буде визнано переможцем, ми беремо на себе зобов'язання у строк, що не перевищує
5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір, подати замовнику документи (за адресою: 33013, Україна, Рівненська обл.,
м.Рівне, вул.Кавказька, 9-А), що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами
першою і другою статті 17 Закону та інші документи згідно Додатку 3 тендерної документації.
Якщо нас буде визнано переможцем, ми беремо на себе зобов'язання на підписання Договору
не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір відповідно до вимог
тендерної документації, але не раніше 10
днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

___________________________
(посада керівника)

________________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

