
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 45230000-1 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, 
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (поточний 

ремонт дорожнього покриття по вул. Переяславській від буд.90 до буд.120, м. Дніпро)

(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: 45230000-1 Будівництво трубопроводів, ліній 
зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Переяславській від буд.90 
до буд.120, м. Дніпро)
6. Код за ДК 021:2015: 45230000-1 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: від буд.90 до буд.120, вул. Переяславська м. Дніпро
9. Вид закупівлі: відкриті торги
10. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-08-19-012233-а

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
300 000.00 грн (триста 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 28.07.2021 №3/9 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 «Про бюджет 
Дніпровської територіальної громади на 2021 рік» КПКВК МБ 4416030 «Організація 
благоустрою населених пунктів», затвердженої наказом адміністрації Соборного району 
Дніпровської міської ради №54-н від 19.08.2021 (КЕКВ 2240).
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.12.2021.
Послуга потрібна для підтримки в належному стані дорожнього покриття.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт дорожнього покриття по віул. Переяславській від буд.90 до буд.120, м. Дніпро
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Планування площ механізованим способом, група 

ґрунту 2
м2 900

2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів 
основи із шлаку доменного відвального (підсипка 
окремими місцями)

м3 270

3 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3 3

4 Різання труби азбестоцементної м різу 20
5 Установлення лотка водозлівного м 20
6 Труби азбестоцементні,діаметр умовного проходу 300 м 10

7 Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 м3 2,36
8 Шлакопортландцемент загальнобудівельного та 

спеціального призначення, марка 400
т 0,649

9 Пісок природний, збагачений м3 0,59
10 Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 

10-20 мм, марка М600
м3 1,7936

1. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що 
входять у вартість виконання такої послуги.

2. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент 
надання послуг санітарним, протипожежним нормам та правилам.

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

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

#/Уповноважена особа Н.В. Красиловець


