
1 

 

 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі  будівлі відділу обслуговування  КЗК 

«Центральна бібліотека ЦБС Московського району м. Харкова», за адресою: 61144, м. 

Харків,  вул. Гв. Широнінців, 83/26» код ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та 

інші спеціалізовані будівельні роботи, (далі – роботи). 

Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в 

Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і 

конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати 

вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації. Матеріали, які 

будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості 

(відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, у разі 

їх наявності.  

Строк гарантії на виконані роботи становить два роки з дати приймання робіт у повному 

обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт, про 

що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-

гарантію. 

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівницва – СС1.  

Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства, про що учасник у 

складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію. 

До уваги учасників:  

Вважати у таблиці цієї технічної специфікації посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного 

суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 

походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».  

 

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ  

 

№ Найменування Одиниця вимiру Кiлькiсть 

1 2 3 4 

1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари 100м2 0,89 

2 Розбирання  прапетів з листової сталі 100м 1,24 

3 Розбирання  фартуків з листової сталі 100м 0,58 

4 Улаштування з листової сталі зонтів над  витяжками 

(Демонтаж) 

100 м2 0,0555 

5 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 

(Демонтаж) 

1т 0,63 

6 Очищення  покрівлі від сміття (бетонні  конструкції) 100т 0,0154 

7 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли 10 м3 0,07 

8 Установлення дрібних конструкцій [ парапетів  ] масою до 0,5 т 

(Демонтаж) 

100шт 0,83 

9 Улаштування покриття із рулоних матеріалів насухо без пpомазки 

кромок (Пароізоляційна плівка) 

100м2 7,42 

10 Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і 

зернистих матеріалів насухо (Плити мiнераловатнi  щільні 100 м2, 

Дюбель ЛТДК 150 мм -2226 шт, Саморіз 6,3х 120 мм -2226 шт) 

1 м3 ізоляції 141,0 

11 Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран 

BauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або 

цементобетонній основі 

100 м2 

покриття 

7,56 

12 Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран 

BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, 

висота примикань до 400 мм 

100 м 

примикань 

1,82 
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13 Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран 

BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, 

на перші повні або неповні 100 мм висоти примикань понад 400 

мм додавати  (до 1000 мм) 

100 м 

примикань 

0,84 

14 Улаштування з листової сталі звисів (ПВХ планка 150мм) 100м 1,24 

15 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного 

перерізу периметром 3200 мм (Зонти   прямокутні із оцинкованої 

сталі, 800*800 мм -2 шт) 

зонт 2,0 

16 Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного 

перерізу периметром 4000 мм (Зонти   прямокутні із оцинкованої 

сталі, 2100* 550 мм - 1шт, Зонти   прямокутні із оцинкованої сталі, 

1900* 550 мм - 1ш) 

зонт 2,0 

17 Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих ( Лійки 

водостокові з листоуловлювачем) 

1 лійка 3,0 

18 Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих 

(флюгарки) 

1 лійка 8,0 

19 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових 

діаметром 110 мм (Труба каналізаційна 110 мм, Колiно внутр 

110х45' - 4 шт,  Ревiзiя   110 3шт) 

100м 

трубопроводу 

0,16 

20 Улаштування кутика декоративного фарбованого (Кутик 

декоративний  фарбований) 

100м 0,16 

21 Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення,  з 

риштувань  (Профнастил ПС 2) 

100 м2 1,6 

22 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 

(Металоконструкції вівіски (після демонтажу)  

т 0,6 

23 Навантаження сміття вручну            т 26,47 

24 Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування 

вартості навантажувальних робіт) 

т 26,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


