
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених 
насаджень (послуги з покосу бур’янів та карантинних трав 

на території Соборного району м. Дніпра)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської 
ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 
49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які 
забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.З ч.І ст.2 Закону України 
“Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 77310000-6 Послуги з озеленення територій 
та утримання зелених насаджень (послуги з покосу бур’янів та карантинних трав на 
території Соборного району м. Дніпра)
6. Код за ДК 021:2015: 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених 
насаджень (Найбільш відповідний код ДК 021:2015: 77312000-0 Послуги з видалення 
бур’янів)
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: Соборний район, м. Дніпро, Дніпропетровська обл.
9. Вид закупівлі: спрощена закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-06-11-012909-Ь

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
195 000,00 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 
закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а 
саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, 
шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у 
відкритому доступі.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного 
району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 26.05.2021 №3/7 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 із змінами «Про 
бюджет Дніпровської територіальної громади на 2021 рік» КПКВК МБ 4416030 
«Організація благоустрою населених пунктів», затвердженої наказом адміністрації 
Соборного району Дніпровської міської ради №33-н від 01.06.2021 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: з дати укладання договору по 30.11.2021.
Послуга необхідна для забезпечення утримання в належному санітарному стані території 
Соборного району м. Дніпра.



1. Послуги складаються з наступних складових:

№
п/п

Найменування Одиниця виміру Кількість

1 Послуги з покосу бур’янів та карантинних трав 
тримером при висоті трави понад 10 см

м"1 120900

2. Надання послуги проводиться на підставі письмового повідомлення Замовника 
на наступний робочий день, після надання такого.

3. Обов’язкова наявність транспорту для підвезення робітників, не менше 10 
тримерів для забезпечення своєчасного виконання послуг, а також працівників, що мають 
необхідні знання та досвід, не менше кількості завантаження кожної одиниці техніки та 
транспорту, що вимагаються Замовником.

4. Учасник бере на себе зобов’язання з дотримання усіх вимог охорони праці, 
техніки безпеки та пожежної безпеки при наданні послуг.

5. Учасник має забезпечити надання послуг в разі необхідності в цілодобовому 
режимі, в тому числі у вихідні та святкові дні.

6. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, 
обладнання, необхідного для надання таких послуг.

7. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних 
мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

Уповноважена особа Н.В. Красиловець


