
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 (заміна 

віконних та дверних блоків) ДНЗ №2 «Оленка» ясла-садок комбінованого типу по вул. Гоголя, 86 

в м. Миргород Полтавської області». 

 

1. Конкурс буде проведено 12.06.2018 р. о 10.00 у кабінеті першого заступника міського 

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

2. Віконні та дверні блоки ДНЗ №2 «Оленка» потребують капітального ремонту.  

Проектно-кошторисна документація виготовлена у березні 2018 року, проведено 

експертизу (позитивний експертний звіт від 26.03.2018 № 13/18П, згідно з яким 

загальна вартість капітального ремонту склала 1498,330 тис. грн.). 

3. Кінцевий термін подання документів – 11.06.2018 р. 

4. Перелік видів та об’ємів робіт. 

№ 

з/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
Кількість Примітка 

  Розділ. Заміна віконних блоків       

1 Знiмання засклених вiконних рам 100 м2 2,5859   

2 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 
вiдбиванням штукатурки в укосах 

100 шт 0,58   

3 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних 
будiвлях 

100 м2 0,460704   

4 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах 
житлових і громадських будівель 

100м2 0,4311   

5 Блоки віконні металопластикові  (Rq min=0,75 м2К/Вт)  м2 21,99   

6 Блоки віконні протипожежні глухі ЕІ 30 м2 21,12   

7 Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 
750 мл 

балон 11   

8 Монтажна піна професійна протипожежна 750 мл балон 10   

9 Анкер рамний шт 217   

10 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних 
стiнах житлових і громадських будівель 

100м2 2,1548   

11 Блоки віконні металопластикові  (Rq min=0,75 м2К/Вт)  м2 72,66   

12 Вітражі металопластикові  (Rq min=0,75 м2К/Вт)  м2 139,36   

13 Блоки віконні протипожежні глухі ЕІ 30 м2 3,46   

14 Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 
750 мл 

балон 59   

15 Монтажна піна професійна протипожежна 750 мл балон 2   

16 Анкер рамний шт 599   

17 Установлення пластикових пiдвiконних дошок 100м 1,4397   

18 Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 
750 мл 

балон 26   

19 Дошки пiдвiконнi, пластикові м 146,8494   

20 Установлення віконних зливів 100м 1,4397   

21 Вiдливи вiконнi 200 мм м 149,29689   

22 Саморіз 35 з буром шт 720   

23 Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 
750 мл 

балон 9   

  Розділ. Заміна дверних блоків       

24 Знiмання дверних полотен 100 м2 0,191   

25 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 
виламуванням чвертей у кладцi 

100 шт 0,07   



26 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у 
кам'яних стiнах 

100м2 0,191   

27 Дверний блок металопластиковий  (Rq min=0,75 м2К/Вт)  м2 19,1   

28 Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 
750 мл 

балон 4   

29 Анкер рамний шт 69   

  Розділ. Укоси внутрішні       

30 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і 
гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу з утепленням 
мінераловатними плитами 

100м2 1,2092   

31 Профiль UD м 402,6636   

32 Профiль CD м 553,8136   

33 Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 мм м2 126,966   

34 Саморіз шт 7557,5   

35 Дюбелі шт 1451,04   

36 Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 391   

37 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" 100м2 1,2092   

38 Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Knauf Мульті-Фініш кг 145,104   

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

100м2 1,2092   

40 Гiпсова шпаклiвка фiнiшна Knauf Мульті-Фініш кг 145,104   

41 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi 

100м2 1,2092   

  Розділ. Укоси зовнішні       

42 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 
50 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм 

100 м2 0,5215   

43 Ізоляція Фасад 50 мм 135 кг/м3 м2 36,505   

44 Дюбель для термоізоляції з пластиковим стержнем 
Expert ТЕ 10x160 мм 

шт 316,5505   

45 Сумiш МВ (для приклеювання та захисту плит iз 
мiнеральної вати) Ceresit СT 190 

кг 636,23   

46 Склосітка армуюча лугостійка BauGut ARG 145 4x4 мм м2 66,752   

47 Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 кг 8,8655   

48 Шпаклiвка фасадна фiнiшна Ceresit CT 225 кг 208,6   

49 Акрилова фарба Ceresit CT 42 л 26,1793   

50 Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих 
трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань 
до 16 м 

100м2 2,97   

  Розділ. Супутні роботи       

51 Навантаження смiття вручну 1 т 10,246   

52 Перевезення сміття до 5 км т 10,246   

 Розділ. Капітальний ремонт пандуса       

1 Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли 10 м3 0,165   

2 Розбирання цегляних фундаментiв без очищення 1 м3 4,3   

3 Розробка ґрунту вручну з перемiщенням ручними 
вiзками на 20 м, група ґрунту 2 

1 м3 3,05   

4 Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн, товщиною 
до 300 мм 

100 м3 0,0928   

5 Стрижнева арматура А-III, дiаметр 8 мм 100кг 0,158   

6 Стрижнева арматура А-III, дiаметр 12 мм 100кг 1,129   

7 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 100м3 0,094656   

8 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, 
група ґрунту 1 

100 м3 0,0305   

9 Улаштування пiдстильного шару пiщаного м3 6,2   

10 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

100м2 0,1238   

11 Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення 
[ФЭМ] 

1м різу 3,3   

12 Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по 
цегляних та бетонних поверхнях 

100м2 0,0856   

13 Високоякiсне штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю стiн гладких 

100м2 0,0856   



14 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних 
розчинiв, склад 1:1:6 

100м3 0,0021828   

15 Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону 
декоративною сумішшю з наповнювачем, величина 
зерен 3 мм 

100м2 0,0856   

16 Грунтування простих фасадiв пiд фарбування 
перхлорвiнiловими фарбами з землi та риштувань 

100м2 0,0856   

17 Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з 
риштувань по пiдготовленiй поверхнi 

100м2 0,0856   

18 Виготовлення гратчастих конструкцiй [Перила] т 0,1748   

19 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 
20, зовнiшнiй дiаметр 48 мм, товщина стiнки 2,5 мм 

м 42,9922   

20 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 
20, зовнiшнiй дiаметр 32 мм, товщина стiнки 2,2 мм 

м 21,321   

21 Профільна труба 25*25 м.п 27,707   

22 Установлення металевих огорож без поручня 100м 0,192   

23 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

100м2 0,156355   

24 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

100м2 0,1563   

  Розділ. Благоустрій коло пандуса       

25 Розробка ґрунту вручну з перемiщенням ручними 
вiзками на 20 м, група ґрунту 1 

1 м3 0,3024   

26 Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу м 5,4   

27 Поребрик м 5,5   

28 Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 100м3 0,002754   

29 Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз 
цегляного щебеню 

100м2 0,0252   

30 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

100м2 0,0252   

31 Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення 
[ФЭМ] 

1м різу 3,3   

32 Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 
(після вивантаження грунту) 

1000 м2 0,00504   

  Розділ. Супутні роботи       

33 Навантаження смiття вручну 1 т 10,076   

34 Перевезення сміття до 5 км т 10,076   

  
 

 

5. Термін виконання будівельних робіт: початок – липень  2018 р., закінчення – 2019 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 даного 

об’єкту на 2018 рік складає 400 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 №2 «Оленка» 

ясла-садок комбінованого типу. 

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

Тел.: голова конкурсної комісії – 5-25-60; секретар конкурсної комісії – 5-22-07. 


