
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 по облаштуванню універсального майданчика зі штучним покриттям 

Миргородської гімназії імені Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області 

за адресою: вул. Гоголя, 90 м. Миргород». 

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. Універсальний майданчик Миргородської гімназії ім. Т.Г.Шевченка Миргородської 

міської ради Полтавської області потребує капітального ремонту. Проектно-

кошторисна документація виготовлена у липні 2016 року, проведено експертизу 

(позитивний експертний звіт від 28.07.2016 № 17-0548-16П, згідно з яким загальна 

вартість капітального ремонту склала 590,665 тис. грн.). 

3. Загальна вартість кошторисної документації склала 590,665 тис.грн.( в т.ч. ПДВ – 

98,444 тис.грн.). З них вартість будівельних робіт - 473,389 тис.грн. (в т.ч. ПДВ – 

78,898 тис.грн.) 

4. Кінцевий термін подання документів – 15.08.2016 р. 

5. Перелік видів та об’ємів робіт. 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 

Роздiл 1. Майданчик  

 

Розбирання покриттiв 

100м2 9,24  

2 
Копання ям вручну глибиною до 1,5 м 

пiдбудiвельнiконструкцiї, група ґрунту 2 
100 м3 0,0063585  

3 Улаштування основи щебеневої (дренаж) м3 0,63  

4 Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйнихсумiшей 

оптимальногогранулометричного складу 

одношарових,товщиною 12 см 

100м2 9,24  

5 На 4см змiни товщини шару основи тапокриття з пiщано-

гравiйнихсумiшейвиключати до тов. 8 см до норм 18-22-1, 18- 

22-2, 18-22-3 

 

100м2 -9,24  

 

 

6 

Роздiл 2. Штучне покриття  

 

Улаштування штучного покриття 

 
 

 

 

100м2 

 

 

9,24 

 

7 Штучне покриття м2 924  

8 Обрізання та прорізка швів штучногопокриття 

 

100м2 0,14  

9 Вирізання розмітки ( білого кольору )штучного покриття 100м2 0,12  

10 Біла розмітка м2 12  

11 Поклейка швів з'єднувальною стрічкоюштучного покриття 100м2 1,05  

12 Стрiчка з*еднувальна м 350  

13 Клей двокомпонентний т 0,144  

14 Засипання піском штучного покриття м3 10  

15 Затирання піщаного шару штучногопокриття 100м2 9,24  

16 Пiсок природний, рядовий м3 10  



 

17 Засипка гумової крихти на площі м3 2,772  

18 Гумовий гранулятор т 3,2  

19 Затирання поверхні гумовою крихтоюштучного покриття 100м2 9,24  

 

6. Термін виконання будівельних робіт 14 календарних днів з дня початку виконання 

робіт. 

7. 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 - 14 календарних днів з дня початку 

виконання будівельних робіт; 

8. Вимоги до учасників конкурсу:  

- наявність відповідної реєстрації платників податків у м. Миргород 

(підтверджується відповідною довідкою); 

- наявність зареєстрованої робочої сили зі стажем виконання будівельно-

монтажних робіт, передбачених кошторисною документацією, не менше 1 року 

та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі); 

- наявність документів, які засвідчують якість матеріалів, що використовуються, 

на їх відповідність визначеним експлуатаційним нормам (довідки, сертифікати 

тощо); 

- позитивний досвід роботи на ринку надання будівельних послуг, визначених 

кошторисною документацією. 

9. Замовник виконання будівельних робіт – Миргородська гімназія імені 

Т.Г.Шевченка Миргородської міської ради Полтавської області. 

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

Тел.: голова конкурсної комісії – 5 25 60; 

         секретар конкурсної комісії – 5 22 07. 

 

 


