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): "Капітальний ремонт дороги по вул. Київський шлях (від
вул. Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області" (ДК 021:2015: 454530007 — Капітальний ремонт і реставрація).
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за
конкурентною або переговорною процедурою): UA-2021-11-05-009017-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої
проектно-кошторисної документації. 11.06.2021 року отримано експертний звіт Товариства
з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Експертиза» від 11.06.2021 року №
210406-1/А щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом
«Капітальний ремонт дороги по вул. Київський шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота) в
м. Бориспіль Київської області. Коригування», відповідно до якого замовником
будівництва є Головне управління житлово-комунального господарства Виконавчого
комітету Бориспільської міської ради, генеральний проектувальник – ТОВ «Дорожньобудівельний консалтинг», який згідно з чинним законодавством здійснює авторський
нагляд за будівництвом зазначеного об’єкту, висновок повторної комплексної експертизи
та скориговану проектно-кошторисну документацію. Генеральним підрядником
забезпечено виконання повного комплексу загально-будівельних робіт. При виконанні
робіт на об’єкті «Капітальний ремонт дороги по вул. Київський шлях (від вул. Глібова до
вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області» були виявлені в проєктно-кошторисній
документації додаткові роботи та зміни проектних рішень на загальну суму 1 745 406,90
гривень. Слід зазначити що проект було скориговано та внесені зміни, а саме: 1. Для
забезпечення безпеки дорожнього руху, було скориговано схему установлення дорожгніх
знаків. 2. Скориговано схему улаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Технічне
завдання передбачене у запрошенні до проведення переговорної процедури закупівлі.
5. Розмір бюджетного призначення погоджений на 2021 рік: 37 515 391,00 гривень
6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до розробленої та
затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації для реалізації
заходу передбачені видатки в рамках затверджених Розпорядженнями Київської обласної
державної адміністрації №46-47 від 26.01.2021 року «Переліку об'єктів реконструкції,
капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах за рахунок залишку невикористаних у минулих роках коштів, який утворився
станом на 01.01.2021 у спеціальному фонді обласного бюджету, субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2021 рік» та «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: 1 745 406,90 гривень
8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції
визначається з урахуванням ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості
будівництва»” відповідно до розробленої та затвердженої проектно-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».

