
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): Розроблення проектної документації по об'єкту: 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 

О101415 Макарiв – Комарівка (на Радомишль) км 0+000 – км 28+200 Київської області» 

(ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). 

3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за 

конкурентною або переговорною процедурою): UA-2022-02-11-012884-b 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до чинного 

законодавства України, відповідних будівельних норм та стандартів. Технічне завдання 

передбачене Додатком 1 до тендерної документації. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: для реалізації заходу 

передбачені видатки в рамках 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 2022 році, 

затвердженого розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації 21 січня 

2022 року № 35 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 6 986 499,98 гривень 

7. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 (зі змінами), «Настанова з 

визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та 

територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у 

будівництві». 


