
Оголошення 

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Миргородської міської ради від 05 квітня 

2016 р. № 218 «Про затвердження Положення про визначення виконавця будівельних робіт на 

об’єктах комунальної власності м. Миргорода шляхом конкурсного відбору» оголошується 

конкурс на визначення виконавця будівельних робіт на об’єкт: «Капітальний ремонт покрівлі 

дошкільного навчального закладу №11 «Теремок» в м.Миргороді Полтавської обл». 

1. Конкурс буде проведено 16.08.2016 р. о 10.00 у кабінеті першого заступника міського 

голови Швайки Сергія Олексійовича (вул. Незалежності, 17, кабінет № 5). 

2. Покрівля дошкільного навчального закладу №11 «Теремок» потребує капітального 

ремонту. Проектно-кошторисна документація виготовлена у липні 2016 року,  

загальна вартість капітального ремонту складає 297,205 тис. грн.). 

3. Кінцевий термін подання документів –      15.08.2016 р. 

4. Перелік видів та об’ємів робіт. 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Розділ. Покрівля       

1 Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 

3 шари 

100м2 7,0305   

2 Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки 100м2 0,876   

3 Готування важких кладкових цементних розчинiв, М100 100м3 0,0268056   

4 Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із 

застосуванням газопламеневих пальників 

100м2 7,0305   

5 Пропан-бутан технiчний м3 126,549   

6 Праймер т 1,12488   

7 Руберойд наплавлюваний (нижній шар) м2 808,5075   

8 Руберойд наплавлюваний (верхній шар) м2 808,5075   

9 Готування важких кладкових цементних розчинiв, М150 100м3 0,0042183   

10 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних 

покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз 

застосуванням газопламеневих пальникiв, з 

улаштуванням фартуха з оцинкованої сталi(до 

вентканалів та парапетів) 

100 м 2,262   

11 Профiль UD м 228,462   

12 Праймер т 0,097266   

13 Руберойд наплавлюваний (верхній шар) м2 133,458   

14 Руберойд наплавлюваний (нижній шар) м2 133,458   

15 Готування важких кладкових цементних розчинiв, М150 100м3 0,023751   

16 Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висоти 

примикання з рулонних покрiвельних матерiалiв до 

цегляних стiн i парапетiв [при улаштуванні примикань] 

100 м 2,262   

17 Праймер т 0,036192   

18 Руберойд наплавлюваний (верхній шар) м2 49,764   

19 Руберойд наплавлюваний (нижній шар) м2 49,764   



20 Ремонт примикань гiдроiзоляцiйного килима до лiйки 

внутрiшнього водостоку 

шт 2   

21 Праймер т 0,0022   

22 Руберойд наплавлюваний (верхній шар) м2 1,58   

23 Руберойд наплавлюваний (нижній шар) м2 1,58   

24 Навантаження смiття вручну 1 т 11,128   

25 Перевезення сміття до 5 км т 11,128   

5. Термін виконання будівельних робіт: початок –  вересень 2016 р., закінчення – 2017 р. 

6. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії: 

- довідка про реєстрацію платників податків у м. Миргород; 

- довідка про наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у 

довільній формі); 

- довідка про наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі). 

- цінова пропозиція у вигляді договірної ціни та локального кошторису; 

- термін виконання будівельних робіт згідно виділених коштів (сума фінансування 

на 2016 рік складає 76,070 тис. грн.). 

7. Вимоги до учасників конкурсу:  

- наявність відповідної реєстрації платників податків у м. Миргород 

(підтверджується відповідною довідкою); 

- наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній 

формі); 

- наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі).  

8. Замовник виконання будівельних робіт – дошкільний навчальний заклад №11 

«Теремок» комбінованого типу . 

9. Місцезнаходження комісії: вул. Незалежності, 17, кабінет № 5.  

Тел.: голова конкурсної комісії – 5 25 60; 

         секретар конкурсної комісії – 5 22 07. 

 


