
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, 
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (послуги з 

благоустрою прибудинкової території за адресою: пр. Героїв, 27, 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: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній 
зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь (послуги з благоустрою прибудннкової території за адресою: пр. Героїв, 
27, м. Дніпро)
6. Код за ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та 
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: пр. Героїв, 27, м. Дніпро
9. Вид закупівлі: відкриті торги
10. Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-09-06-011247-е

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
570 000,00 грн (п’ятсот сімдесят 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, примірпої 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). 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.12.2021.
Послуга необхідна для підтримки в належному стані прибудинкової території.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На Послуги з благоустрою прибудинкової території за адресою: пр. Героїв, 27, м. Дніпро



№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Розділ №1. Асфальтування

1 Розбирання шлакових основ мЗ 19
2 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну мЗ 19
3 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди,
т 63,65

4 Перевезення сміття до ЗО км т 63,65
5 Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини 

шару 12 см
м2 390

6 Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни 
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з 
норми 27-17-3 до 7 см

м2 -390

7 Улаштування одношарових асфальтобетонних 
покриттів доріжок та тротуарів із асфальтобетонної 
суміші товщиною 3 см

м2 390

8 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або 
виключати до норми 18-46-1 до 6 см

м2 390

Розділ №2. Улаштування огорожі
Огорожа палісадника

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

мЗ 0,49

10 Улаштування огорожі з щитів гратчастих висотою до 1,2 
м з установленням стовпів

м2 98

11 Огорожа палісадника пм 187
12 Труба сталева кв. 40 х 20 мм м 98
13 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб 

діаметром менше 50 мм тощо за два рази
м2 15,7

Огорожа для баків сміття

14 Установлення металевої огорожі по стовпах без цоколя, 
висотою до 1,7 м

м 8

15 Огорожа баків сміття пм 8
16 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача більше 40 мм
мЗ 0,1

Розділ №3. Улаштування МАФ
17 Установлення дрібних конструкцій [квітники] масою до 0, 

5 т
Цвітник садовий 500 х 500 ж/б

шт 14

18 шт 14
19 Іолівінілацетатне фарбування квітників м2 15,4
20 Ставлення анкерів з гайками й шайбами шт 18
21 Урна вулична з жорстким кріпленням шт 6
22 Установлення дрібних конструкцій [урни вулчні 3 

жорстким кріпленням] масою до 0,01 т
шт 6

23 Установлення дрібних конструкцій [лавки] масою до 0,5 т шт 3
24 Лавка придомова 1900 х 500 шт 3
25 Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі 

розміром 0,3x0,3 м вручну
шт 7

26 Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт шт 3
27 Саджанці чагарників туї західної, 1 сорт шт 4
28 Ручна стрижка живоплоту віком більше 5 років 

(63м/п*3стор+0,4м/п+0,4)
м.п. 189,8

29 Збирання зрізаного гілля листяних порід (188,9м/п*0,5м) м2 94,9
ЗО Очищення квітників від стеблин квіткових рослин м2 290
31 Вибіркове обрізування квіток багаторічників, що відцвіли шт 1500
32 Підмітання території з удосконаленим покриттям м2 820
33 Літне утримання. Очищення проїжджої частини доріг 

біля бордюрів вручну від нанесеного грунту.
м 280

34 Обрізування не колючих одиночних кущів діаметром до 
1 м.

кущів 65



35 Навантаження гілок листяних порід після обрізування та 
омолодження дерев на транспортні засоби

м3 0,7

36 Обрізування під природний вигляд крон дерев висотою 
до Зм

шт 15

37 Обрізування під природний вигляд крон кущів з 
діаметром куща від 0,5 м до 1 м

шт 68

38 Стрижка бордюрів квітника перша м2 55

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.

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

Уповноважена особа Н.В. Красиловець


