
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту службових кабінетів 402, 404, 405, 406, 412 

Полтавської обласної ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (4 поверх адмінбудівлі) 

Код ДК 021:2015:45430000-0 Покривання підлоги та стін (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) – спрощена 

закупівля. 

 

Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-02-04-012156-a 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-17-003794-b. 

 

Вимоги до якості 

Вимоги до матеріалів:  

1. У роботі використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із 

Замовником. 

Вимоги до організації та порядку надання послуг: 

1. Надання послуг проводиться в час, що заздалегідь узгоджується із Замовником. 

2. Роботи проводити суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням 

санітарних, протипожежних правил техніки безпеки, заходів захисту довкілля, що 

документально підтверджується в складі тендерної пропозиції. 

3. Завезення обладнання та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися 

безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи. 

4. Під час надання послуг кожен наступний етап виконання робіт погоджувати із Замовником 

шляхом підписання актів прихованих робіт. 

5. Перед початком надання послуг передбачити захист майна та поверхонь, шляхом накриття 

та пакування. 

 

Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Закупівля проводиться згідно з розрахунком витрат до кошторису Полтавської обласної ради 

на 2021 рік та затвердженого дефектного акту. 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: обласний 

бюджет Полтавської області, 199 000,00 грн в т.ч. ПДВ (сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень 

00 копійок). 

 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 25   

2 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання шт 4   

3 Знiмання дверних наборiв урiзних  шт 4   

  Кабінет 402       

4 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною 

шпаклiвкою 

м2 44,47   

5 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 

15-182-1, 15-182-2 

м2 44,47   

6 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,85   

7 Грунтування поверхонь перед фарбуванням стін м2 44,47   

8 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів, 

пiдготовлених пiд фарбування 

м2 44,47   

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/14814391


9 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 

пофарбованих радiаторiв 

м2 1,708   

10 Установлення замків дверних урiзних  шт 1   

11 Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що 

були в експлуатацiї 

м2 13,92   

  Кабінет 404       

12 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною 

шпаклiвкою 

м2 44,47   

13 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 

15-182-1, 15-182-2 

м2 44,47   

14 Грунтування поверхонь перед фарбуванням стін м2 44,47   

15 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,85   

16 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів, 

пiдготовлених пiд фарбування 

м2 44,47   

17 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 

будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням 

до 10% 

м2 13,8   

18 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 

пофарбованих радiаторiв 

м2 1,708   

19 Установлення замків дверних урiзних  шт 1   

20 Замiна вентиляцiйних грат шт 2   

21 Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що 

були в експлуатацiї 

м2 13,92   

  Кабінет 405       

22 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 30,3   

23 Грунтування поверхонь перед ремонтом штукатурки 

стін 

м2 12,9   

24 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та 

бетону цементно-вапняною сумішшю, площа до 1 

м2, товщина шару 20 мм 

м2 12,9   

25 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною 

шпаклiвкою 

м2 44,89   

26 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 

15-182-1, 15-182-2 

м2 44,89   

27 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,85   

28 Грунтування поверхонь перед фарбуванням стін м2 44,89   

29 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів, 

пiдготовлених пiд фарбування 

м2 44,89   

30 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 13,8   

31 Укладання плит стельових в каркас стелі 

"Армстронг" 

м2 13,08   

32 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 

пофарбованих радiаторiв 

м2 1,708   

33 Установлення замків дверних урiзних  шт 1   

34 Замiна вентиляцiйних грат шт 2   

35 Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що 

були в експлуатацiї 

м2 14,22   

  Кабінет 406       

36 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 30,3   

37 Грунтування поверхонь перед ремонтом штукатурки 

стін 

м2 12,9   



38 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та 

бетону цементно-вапняною сумішшю, площа до 1 

м2, товщина шару 20 мм 

м2 12,9   

39 Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною 

шпаклiвкою 

м2 44,69   

40 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 

15-182-1, 15-182-2 

м2 44,69   

41 Установлення перфорованих штукатурних кутиків м 5,85   

42 Грунтування поверхонь перед фарбуванням стін м2 44,69   

43 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів, 

пiдготовлених пiд фарбування 

м2 44,69   

44 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою м2 13,8   

45 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 

15-182-1, 15-182-2 

м2 13,8   

46 Грунтування поверхонь перед фарбування стель м2 13,8   

47 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 13,8   

48 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" м2 13,8   

49 Укладання плит стельових в каркас стелі 

"Армстронг" 

м2 13,08   

50 Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше 

пофарбованих радiаторiв 

м2 1,708   

51 Установлення замків дверних урiзних  шт 1   

52 Замiна вентиляцiйних грат шт 2   

53 Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що 

були в експлуатацiї 

м2 14,22   

  Кабінет 412       

54 Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою м2 1,69   

55 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 

15-182-1, 15-182-2 

м2 1,69   

56 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених 

пiд фарбування 

м2 1,69   

57 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 

сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази 

м2 43,2   

58 Монтаж гофротруби для електропроводки дiаметром 

до 25 мм 

м 8   

59 Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 

мм2 до 6 мм2 в труби 

м 8   

60 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 

при схованiй проводцi 

шт 20   

61 Установлення вимикачiв утопленого типу при 

схованiй проводцi, 2-клавiшних 

шт 5   

62 Монтаж свiтильникiв вбудованих шт 4   

 

63 

 

(Демонтаж)Сповiщувач ПС автоматичний димовий 

 

шт 

 

4 

  

64 (Монтаж)Сповiщувач ПС автоматичний димовий 

 

шт 4   

65 Навантаження смiття вручну  т 0,876   

66 Перевезення сміття до 10 км т 0,876   

 


