Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань: Департамент регіонального розвитку Київської обласної
державної адміністрації; вул. Юрія Іллєнка, 40, м. Київ, 04119; код за ЄДРПОУ – 21467647
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності): «Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування місцевого значення О100603 /М-01/ - Зазим'я км 0+000 - км 16+400
Броварського району Київської області» «Current average repair of the public highway of local
value О100603 / М-01 / - Zazym'ya km 0 + 000 - km 16 + 400 of Brovarsky district of Kyiv
region»
(ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за
конкурентною або переговорною процедурою): UA-2021-07-21-007330-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Поточний середній ремонт здійснюється згідно з чинними нормами Законів України “Про
автомобільні дороги”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, Постанови
Кабінету Міністрів України “Про правила дорожнього руху”, ДСТУ 3587-97 Безпека
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до
експлуатаційного стану. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики
предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент,
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається
на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 2 до Тендерної
документації.
5. Розмір бюджетного призначення погоджений на 2021 рік: 21 200 000,00 гривень
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до розробленої в
установленому порядку проектно-кошторисної документації для реалізації заходу
передбачені видатки в рамках затверджених Розпорядженнями Київської обласної
державної адміністрації №47 від 26.01.2021 року «Переліку об'єктів будівництва,
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за
бюджетною програмою 3131090 у 2021 році», .
7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 58 134 667,60 гривень
8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість послуг з поточного середнього ремонту визначається з урахуванням
ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види
ремонтів та переліки робіт, ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І.
Проектування. Частина II. Будівництво. Зміна № 1 та Зміна № 2, СОУ 42.1-37641918117:2014 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методи контролю
показників світлоповертання та яскравості та розробленої кошторисної документації. Дана
норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», який встановлює порядок
визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг,
закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні
закупівлі».

