
 
 

 

 

 

ДНІПРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ   

 

просп. Дмитра Яворницького,75,  м.Дніпро,  49000,  

 е-mail: UPSN.DMR@gmail.com Код ЄДРПОУ 44124263 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

 

Поточний ремонт вимощення житлових будинків у м. Дніпро  

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів (зі змінами) 

 

1. Найменування замовника: Управління з питань самоорганізації населення 

Дніпровської міської ради 

2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. 

Яворницького Дмитра, будинок 75 

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263 

4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний 

ремонт приміщень за адресою:вул. Воскресенська, буд.21 

6. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл. 

7.  Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. 

Воскресенська, буд.21, Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, Україна 

8. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  Відкриті торги,  UA-2021-11-08-

001929-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

818 932,00 (вісімсот вісімнадцять тисяч дев’ятсот тридцять дві грн 00 коп ). 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, 

методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних 

пропозиціях. 

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом управління згідно з рішенням 

міської ради «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» від 

16.12.2020 року № 13/1-2, зі змінами,  КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240) 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання 

послуг до 31.12.2021. 
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Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління  

 

Поточний ремонт приміщень за адресою:вул. Воскресенська, буд.21 

Технічні характеристики  приміщень, які фінансуються за джерелом 

фінансування міський бюджет (цільовий фонд): 
№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Навантаження смiття вручну  т 1,416   

2 Перевезення сміття до 30 км т 1,416   

3 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз 

борозен до 20 см2 

м 449   

4 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 

цеглини, дiаметр отвору до 20 мм 

шт 96   

5 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати 

до 60 мм 

шт 96   

6 Забивання борозен в цегляних стiнах, ширина борозни 

до 50 мм, глибина борозни до 20 мм 

м 625   

7 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою 

до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi 

шт 1   

8 Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 

до 16 мм2 в труби 

м 100   

9 Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки 

дiаметром до 25 мм 

м 100   

10 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах м 675   

11 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 

при схованiй проводцi 

шт 134   

12 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 

3-х полюсних на струм до 25 А 

шт 12   

13 Установлення перемикачiв неутопленого типу при 

вiдкритiй проводцi 

шт 12   

14 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 

встановлюються на пiдвiсах [штангах], кiлькiсть ламп 

понад 2 до 4 шт 

шт 60   

15 Монтаж та підключення маршрутизатору шт 2   

16 Прокладання проводів при схованій проводці в борознах м 71   

 

  



 

 

 

Технічні характеристики  приміщень, які фінансуються за джерелом 

фінансування міський бюджет (цільова програма ) 

 
На Поточний ремонт  приміщень за адресою:  вул.Воскресенська,21 
    

Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1,2 
    

Об'єми робіт 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 

м2 14,21   

2 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну м2 107,55   

3 Розбирання плiнтусiв м 113   

4 Демонтаж раковин [умивальникiв] к-т 4   

5 Демонтаж змiшувачiв шт 1   

6 Розбирання каркасних перегородок, обшитих плитами  м2 14,55   

7 Знiмання дверних полотен  м2 5,4   

8 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

 шт 3   

9 Демонтаж пластикового короба м 112,67   

10 Демонтаж першого проводу перерiзом до 6 мм2 м 112,67   

11 Демонтаж схованої електропроводки м 51,82   

12 Демонтаж вимикачiв, розеток шт 49   

13 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп шт 1   

14 (Демонтаж)Заземления т 0,091   

15 Улаштування перегородок на металевому 

однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними 

листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з 

ізоляцією у житлових і громадських будівлях 

м2 1,75   

16 Улаштування обшивки короба гіпсокартонними і 

гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з 

улаштуванням металевого каркасу без утеплення 

м2 3,06   

17 Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах  м2 5,39   

18 Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних  шт 3   

19 Установлення дверних урiзних ручкек  шт 3   

20 Полiпшене фарбування ранiше пофарбованих дверей 

усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби до 10% 

м2 7,01   

21 Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень м2 251,2   

22 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 143,1   

23 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних 

укосiв по бетону та каменю 

м2 13   

24 Шпаклювання укосiв мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 31,31   

25 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" м2 99,25   

26 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 410,71   

1 2 3 4 5 

27 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами укосiв по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 31,31   

28 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

м2 99,25   



 
29 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття 

понад 10 м2 

м2 176,15   

30 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних м 204,4   

31 Фарбування олiйними сумiшами за 1 раз ранiше 

пофарбованих радiаторiв та ребристих труб 

м2 10,23   

32 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн по гипсу, 

пiдготовлених пiд фарбування 

м2 14,37   

33 Навантаження смiття вручну  т 2,479   

34 Перевезення сміття до 30 км т 2,479   

35 Демонтаж раковин [умивальникiв] к-т 1   

36 Демонтаж змiшувачiв шт 1   

37 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 

к-т 1   

38 Установлення змiшувачiв шт 1   

39 Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних к-т 1   

40 Установлення блокiв внутренних блок 9   

41 Установлення блокiв наружных блок 9   

42 Демонтаж схованої електропроводки м 725   

43 (Демонтаж)демонтаж штепсельних розеток утопленого 

типу при схованiй проводцi 

шт 85   

44 Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз 

борозен до 20 см2 

м 176   

 

 

 
 
 

 

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію 

або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації 

слід читати з виразом “або еквівалент”. 

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і 

механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також 

застосовуватися заходи із захисту довкілля. 

 

  

Уповноважена особа управління                                                                        А.В Набоков                                                     


