Додаток 4
Технічне завдання
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі код за ДК 021:2015 – 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів
транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення Полтавської області)
Відповідно до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції,
ремонту
та
утримання
автомобільних
доріг,
яка
затверджена Наказом
Міністерства інфраструктури
України, Міністерства
фінансів
України 21.09.2012
№ 573/1019 (далі – Методика), норматив річних фінансових витрат на поточний дрібний
ремонт та експлуатаційне утримання 1 км автомобільної дороги загального користування
місцевого значення передбачає виконання всього комплексу робіт з певною періодичністю,
наведених у додатку 8 цієї Методики.
Таким чином, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Полтавської області включає в себе:
1. Земляне полотно та водовідвід
1.1 Ліквідація розмивів, вимоїн, деформації і руйнувань земляного полотна.
1.2 Очищення/відновлення профілю водовідвідних канав вручну.
1.3 Розчистка обвалів, зсувів, селевих виносів, осипів та каменепадів.
1.4 Ліквідація здимань дорожнього одягу.
1.5
Очищення смуги відводу, узбіч, укосів і розділювальних смуг від сторонніх предметів
та сміття.
1.6 Планування укосів виїмок в ручну.
2. Дорожній одяг та покриття
1.1
Засипання кам’яними матеріалами місць виступу органічних в’яжучих на поверхню
покриття.
1.2
Ліквідація вибоїн, тріщин, осідань асфальтобетонного дорожнього покриття.
1.3
Очищення покриття проїзної частини від пилу та бруду.
1.4
Прибирання грунту біля колесо відбійного бруса вручну.
1.5
Ліквідація колійності, напливів, нерівностей методом фрезерування.
1.6
Очищення покриття проїзної частини від нанесеного грунту вручну/автогрейдером.
1.7
Відновлення та заміна окремих бордюрів.
1.8
Розшивка та герметизація тріщин та швів на покриттях.
1.9
Ремонт покриття зупинок громадського транспорту, майданчиків відпочинку, стоянок
автотранспорту.
2. Організація та безпека дорожнього руху
2.1
Заміна дорожніх знаків.
2.2
Фарбування стояків дорожніх знаків.
2.3
Заміна сигнальних стовпчиків.
2.4
Заміна металевого бар’єрного огородження.
2.5
Фарбування металевого бар’єрного огородження.
2.6
Відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки.
2.7
Очищення дорожніх знаків від бруду.
2.8
Заміна тросів тросових огороджень.
2.9
Фарбування тросового огородження.
3. Штучні споруди
3.1
Очищення від бруду елементів моста вручну.
3.2
Очищення водовідвідного облаштування від снігу та льоду.
3.3
Фарбування перил мостів.
3.4
Виправлення і часткова заміна металевого бар’єрного огородження.
3.5
Фарбування металевого бар’єрного огородження.
3.6
Герметизація тріщин в залізобетонних конструкціях.

Фарбування окремих місць металевих прогонових будов.
Засипання промоїн біля опор великих та середніх мостів.
Очищення лотків та водопропускних труб.
Гідрофобізація поверхні залізобетонних прогонових будов.
Ремонт пошкодженої штукатурки.
4. Зимове утримання
4.1
Приготування протиожеледних матеріалів.
4.2
Обробка доріг протиожеледними матеріалами при зимовій слизькості та ожеледиці.
4.3
Патрульне снігоочищення автомобільних доріг, розчищення їх від снігових заносів,
усунення ущільненого снігового шару з поверхні проїзної частини, прибирання і відкидання
снігових валів з узбіч.
4.4
Прибирання автопавільйонів у зимовий період.
4.5
Чергування робітників, машиністів та дорожньої техніки при зимовому утриманні
доріг.
4.6
Щоденне патрулювання на автомобілі.
4.7
Виготовлення, встановлення (перестановка), відновлення та демонтаж тимчасових
снігозатримувальних засобів (щитів, огороджень, сіток тощо).
4.8
Виготовлення, встановлення та зняття вказівних віх.
5. Озеленення
5.1
періодичне скошування трави, боротьба з бурянами у межах земляного полотна, берм,
на узбіччях і в смузі відводу механізовано/вручну.
5.2
Видалення та заміна старих дерев, обрізування та проріджування крон дерев.
5.3
Прибирання гілок, догляд за придорожніми лісонасадженнями.
5.4
Видалення порослі кущів.
6. Лінійні будівлі та споруди автотранспортної служби, об’єкти благоустрою,
облаштування доріг
6.1
Фарбування і побілка автопавільйонів.
6.2
Прибирання альтанок від сміття.
6.3
Прибирання автобусних зупинок.
6.4
Прибирання туалетів загального користування.
7. Супутні роботи
7.1
Переміщення робітників на автомобілі.
7.2
Огляд дороги та її елементів на автомобілі.
8. Непередбачувальні роботи*
8.1
Забезпечення освітлення на ділянках доріг у межах населених пунктів, на
транспортних розв’язках та штучних спорудах.
8.2
Утримання служби та засобів технологічного дорожнього зв’язку.
8.3
Організація та обслуговування інформаційного забезпечення.
8.4
Організація та обслуговування комп’ютерних мереж.
8.5
Організація та проведення вагового та габаритного контролю.
8.6
Підготовка до льодоходу, повеней, весняних паводків.
8.7
Проведення протилавинних заходів.
8.8
Ліквідація неорганізованих з’їздів.
8.9
Розбирання покриття та основ, що втратили несучу здатність у результаті впливу
стихійного лиха (повінь, злива, зсув грунту), з повним відновленням конструкцій дорожніх
одягів площею до 1000 м2 на 1 км дороги.
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