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): «ДК 021-2015 71330000-0 Інженерні послуги різні
(Послуги з паспортизації і обстеження мостів на автомобільних дорогах місцевого значення
Київської області)» (ДК 021:2015: 71330000-0 Інженерні послуги різні).
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за
конкурентною або переговорною процедурою): UA-2021-10-11-011418-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: З
метою прийняття ефективних рішень щодо подальшої експлуатації мостових споруд,
необхідно виконати послуги з обстеження та паспортизації мостів, які знаходяться в
Київській області. Результатом обстеження є оформлення технічних паспортів та технічних
звітів для визначення їх стану та подальшого обслуговування. Послуги повинні бути
якісними, надаватись своєчасно, відповідати Законам «Про охорону навколишнього
природного середовища», ДБН В.2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби.
Обстеження та випробування», ДБН В.2.3-6:2016 «Мости та труби. Обстеження та
випробування», ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 «Настанова з оцінювання і прогнозування
технічного стану автодорожніх мостів», наказу Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127 «Про затвердження
Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна»,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 № 582/5773, іншим технічним
нормам, правилам та нормативам згідно чинного законодавства України. Обсяг закупівлі: 2
мости.
5. Розмір бюджетного призначення погоджений на 2021 рік: 254 000,00 гривень
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: для реалізації заходу
передбачені видатки в рамках затвердженої «Програми розвитку автомобільних доріг у
Київській області на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від
15 жовтня 2020 року № 908-36-VІІ» (зі змінами від 10 червня 2021 року - Рішення Київської
обласної ради № 060-04-VІІІ).
7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 253 202,57 гривень
8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість послуг з паспортизації і обстеження мостів на автомобільних
дорогах місцевого значення Київської області визначається з урахуванням СОУ 42.137641918-097:2017 «Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного
утримання» та технічного завдання Замовника. 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».

