
Додаток 3 до Оголошення 
від 26.02.2020 року

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Предмет закупівлі: «Будівництво парку у районі між вул.Набережна,

вул. Будівельників та просп. Незалежності, у м.Нетішин Хмельницької області»
Інформація про замовника: Управління капітального будівництва виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради.
Місце знаходження: вул. Шевченка, 1, м. Нетішин, Хмельницької області, 30100;
Об'єкт: Парк у районі між вул.Набережна, вул. Будівельників та просп. 

Незалежності, у м.Нетішин Хмельницької області.
Терміни виконання робіт: Протягом 2020 року та відповідно до календарного 

графіку виконання робіт у відповідності з ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 
виробництва».

Підстава для виконання робіт: Затверджена проектна документація.
Перелік, опис, об'єми, умови виконання робіт:
Будівництво парку у районі між вул.Набережна, вул. Будівельників та 

просп.Незалежності, у м.Нетішин Хмельницької області.
Об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.
Роботи виконувати згідно «Відомості обсягів робіт та ресурсів» (додаток 6) та 

згідно проектної документації.
Якщо у найменуваннях у «Відомості обсягів робіт та ресурсів» є посилання на 

конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то 
даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Будівництво парку, зокрема, передбачає:
- улаштування покриття з фігурних елементів мощення;
- установлення бетонних поребриків;
- установлення лавок; ,
- установлення вуличних металевих смітників;
- улаштування освітлення території;
- установлення біотуалетів.
Перед початком будівельних робіт тип та марку устаткування, малих архітектурних 

форм погодити з замовником.
Додаткову інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі, а також відповідну проектну документацію (у разі потреби креслення, 
специфікації чи опис предмета закупівлі) Замовник надає Учаснику відповідно до чинного 
законодавства.

Всі роботи по будівництву, веденню та здачі звітної (виконавчої) документації 
виконувати згідно із проектом будівництва та з безумовним дотриманням вимог
ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

Умови праці - нормальні.
Вимоги до якості виконання робіт:
1. Виконані роботи повинні відповідати вимогам проектної документації, 

зокрема, ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних 
територій. Благоустрій територій».

2. Дотримання строків виконання робіт - згідно календарного графіку 
виконання робіт.

3. Оформлення та ведення звітної (виконавчої) документації згідно вимог 
ДБН А.3.15:2016 «Організація будівельного виробництва».

4. Забезпечення гарантійного строку експлуатації - у випадку виявлення на 
протязі гарантійного терміну недоліків і дефектів предмету закупівлі, Підрядник 
усуває виявлені дефекти і недоліки за свій рахунок і в терміни, узгоджені з Замовником
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на протязі гарантійного терміну недоліків і дефектів предмету закупівлі, 
Підрядник усуває виявлені дефекти і недоліки за свій рахунок і в терміни, узгоджені 
з Замовником (Балансоутримувачем).

Загальний гарантійний термін на виконані роботи становить десять років 
(згідно укладеного договору підряду). Гарантійні строки на обладнання та 
матеріали - не менше гарантійних строків, що надаються безпосередньо 
виробниками такого обладнання та матеріалів (підтверджені документально).

Кваліфікаційні критерії до Виконавця:
Наявність в достатній кількості персоналу відповідної кваліфікації.
Наявність досвіду виконання аналогічних робіт, дотримання термінів 

виконання робіт.
Наявність дозвільних документів (за необхідності), передбачених 

законодавством України, зокрема «Порядком видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки», затверджених постановою КМ України від 
26.10.2011 № 1107 (із змінами та доповненнями).

Наявність ліцензій (за необхідності), передбачених законодавством України, 
на здійснення видів господарської діяльності, зокрема, пов'язаної із створенням 
об'єктів архітектури, відповідно до вимог постанови КМ України №1396 від
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05.12.2007 (із змінами та доповненнями), чинної на момент граничного термін’, 
подання пропозицій, термін дії якої повинен бути не меншим від терміну 
виконання ремонтно-будівельних робіт за укладеним договором підряду.

Матеріали, які будуть використовуватись під час виконання робіт 
повинні мати необхідні (передбачені) копії сертифікатів відповідності, 
сертифікатів/паспортів якості, декларацій про відповідність, висновків державної 
санітарно-епідеміологічної служби або інший подібний документ, що підтверджу 
відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на 
території України нормами і правилами, Закону України «Про підтвердження 
відповідності», Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», 
декрету КМ  України «Про стандартизацію та сертифікацію», тощо.

Заходи із захисту довкілля здійснюються відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Порядок здачі - приймання робіт:
Факт виконання робіт підтверджується відповідними актами виконаних 

робіт і передачею звітної документації, підписаними особами, визначеними 
договором підряду.

Контактні особи по технічних питаннях:
Начальник виробничо-технічного відділу управління капітального 

будівництва Гонгало Галина Сергіївна (03842) 9-12-00;
Головний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління капітального 

будівництва Кучерук Вікторія Анатоліївна (03842) 9-12-00.

Начальник виробничо-технічного відділу 
управління капітального будівництва Г.С. Гонгало

Головний спеціаліст виробничо-іехнічного 
відділу управління капітального будівництва В.А.Кучерук


