
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (послуги з 
благоустрою нрибудинкової території за адресою: бульвар Слави, 8, 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: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель 
і земляні роботи (послуги з благоустрою прибудинкової території за адресою: 
бульвар Слави, 8, м. Дніпро)
6. Код за ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: бульвар Слави, 8, м.Дніпро, Дніпропетровська обл.
9. Вид закупівлі: відкриті торги
10. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-08-31-008282-а.
Попередня закупівля иА-2021-08-13-010060-а не відбулась.

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
700 000,00 грн (сімсот 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 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 №48-н від 06.08.2021 (КЕКВ 2240).

Обгрун тування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: по 31.12.2021.
Послуга необхідна для підтримки в належному стані прибудинкової території

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

№
п/п Н айменування робіт і витрат

О диниця
виміру

Кількість Примітка

1 2 3 4 5



О горожа палісадника

1 Розробка ґрунту вручну в транш еях глибиною  до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

мЗ 2,5

2 Улаш тування огорож і з щ итів гратчастих висотою  до 1,2 
м з установленням  стовпів

м2 220

3 О горожа палісадника пм 550
4 Труба сталева кв. 40 х 40 мм м 500
5 Ф арбування суриком  огорож і, труб 

діаметром  менш е 50 мм тощ о за два  рази
м2 78,5

О горож а для баків см іття

6 Установлення м еталевої огорож і по стовпах без цоколя, 
висотою  до 1,7 м

м 24

7 О горожа баків см іття пм 24
8 Суміш і бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповню вача б ільш е 40 мм
мЗ 0,4

9 Установлення др ібних конструкцій [квітники] масою  до 0,
т

шт 27

10 Цвітник садовий 500 мм х 500 мм ж /б шт 27
11 Анкер кр іплення шт 28
12 Суміш і бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповню вача б ільш е 40 мм
мЗ 0,1

13 Полівін ілацетатне ф арбування квітників м2 29,7
14 Ставлення анкерів з гайками й шайбами шт 28
15 Установлення др ібних конструкцій [лавки] масою  до 0,5 т шт 3
16 Лавка придомова 1900 мм х 500 мм шт 3
17 Урна вулична з жорстким  кріпленням шт 14
18 С аджанці чагарників ял івцю , 1 сорт висотою  не менш е 1 м шт 1
19 С аджанці чагарників ту ї західної, 1 сорт висотою  не 

менш е 1 м
шт 5

20 Садіння дерев та кущ ів з круглою  грудкою  землі 
розміром 0,3x0,3 м вручну

шт 6

21 Влаш тування пристовбурних ямоки для поливання 
дерев та поодиноких кущ ів (53 ш т*2м2)

м2 106

22 Поливання деревно-чагарникових насаджень в 
пристовбурні ямки

м2 106

23 П рополю вання пристовбурних ям ок і канавок біля 
листяних дерев і неколю чих чагарників

шт 53

24 Розпуш ування грунту в пристовбурних ямках до 2 м2 шт 53
25 Видалення секатором  порослі дерев шт 53
26 Вирізування сухих сучків на деревах листяних порід. 

Число зрізів 5, д іам етр  дерев до 350 мм.
дерево 28

27 Ручна стрижка ж ивоплоту віком б ільш е 5 років 
(63м /п*3стор+0,4м /п+0,4)

м.п. 330,8

28 Збирання зрізаного гілля листяних порід (188,9м/п*0,5м) м2 94,9
29 О чищ ення газонів і кв ітників від випадкового см іття при 

середній засм іченності
м2 1020

ЗО О чищ ення кв ітників від стеблин кв іткових рослин м2 290
31 Вибіркове обрізування кв іток багаторічників, що відцвіли шт 1500
32 Підмітання територ ії з удосконаленим  покриттям м2 820
33 Л ітне утримання. О чищ ення проїжджої частини доріг 

біля бордю рів вручну від нанесеного  грунту.
м 280

34 О брізування не колю чих одиночних кущ ів діаметром  до
1 м.

кущ ів 65

35
Прополю вання кв ітників і розпуш ування грунту в 
горщиках, вкопаних в грунт.

м2 380

36 Розпуш ування грунту в грядах, клумбах і рабатках з 
вибиранням бур'янів

м2 380

37 Внесення м інеральних добрив в ямки під дерева шт 53
38 Внесення м інеральних добрив в ямки під кущі шт 170
39 П ідживлення квітів м індобривами (розчином) м2 380
40 Навантаження гілок листяних порід після обрізування та мЗ 0,7



41
омолодження дерев на транспортн і засоби 
О брізування під природний вигляд крон дерев висотою шт 15

42
до Зм
О брізування під природний вигляд крон дерев висотою шт 9

43
до 3-5 м
О брізування під природний вигляд крон кущ ів з шт 68

44
діаметром  кущ а від 0,5 м до  1 м 
Стрижка бордю рів квітника перш а м2 55

45 Перевезення см іття до 15 км т 7

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно- 
правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

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

3. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент 
надання послуг санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду 
об’єктів.

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

5. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць 
та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

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

Уповноважена особа Н.В. Красиловець


