
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної процедури 

закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11 жовтня 2016 року 

за №710 з змінами від 16 грудня 2020р. № 1266 

 

Закупівлі послуги за предметом-Поточний ремонт проїздів на території КНП 

«Мукачівська ЦРЛ» за адресою:м.Мукачево,вул.Пирогова Миколи № 8-13 код за  ДК 021:2015 

45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь  за номером оголошення UA-2021-

06-09-001755-c:  

Необхідність здійснення закупівлі послуги  за предметом-Поточний ремонт проїздів на 

території КНП «Мукачівська ЦРЛ» за адресою:м.Мукачево,вул.Пирогова Миколи № 8-13 код 

за  ДК 021:2015 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь відповідно до Протоколу 

обстеження території КНП «Мукачівська ЦРЛ» на предмет формування потреби з 

облаштування проїздів до відділення екстреної медичної допомоги від 06.08.2021 року 

(додається) проведено обстеження території КНП «Мукачівська ЦРЛ» та визначено потребу у 

виконанні робіт з облаштування проїздів до відділення екстреної медичної допомоги. Перелік 

робіт та необхідних матеріалів, а також схема проїздів додається.Рішенням 9 сесії 8-го 

скликання за № 361 від 27 травня 2021 року «Про внесення змін до програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної 

громади на 2021 рік,затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської 

міської ради від 22.12.2021 року № 99» передбачено видатки на   Поточний ремонт проїздів на 

території КНП «Мукачівська ЦРЛ» за адресою:м.Мукачево,вул.Пирогова Миколи № 8-13 в 

розмірі 1050000,00 грн.Враховуючи викладене необхідно провести закупівлю вказаних послуг 

Рішенням 9 сесії 8-го скликання за № 361 від 27 травня 2021 року «Про внесення змін до 

програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії 8-го 

скликання Мукачівської міської ради від 22.12.2021 року № 99» відповідно до заходу 5,пп.5.2. 

Оплата послуг (крім комунальних). 

Предмет закупівлі: Поточний ремонт проїздів на території КНП «Мукачівська ЦРЛ» за 

адресою:м.Мукачево,вул.Пирогова Миколи № 8-13 код за  ДК 021:2015 45230000-8 - 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь:;шляхом застосування процедури-відкриті 

торги,орієнтовний термін проведення процедури закупівлі-червень   2021 року, очікувана 

вартість закупівлі – очікувана вартість предмета закупівлі-1050000,00 (один мільйон п’ятдесят   

тисяч  грн.00 коп.) з ПДВ,;джерело фінансування закупівлі-місцевий бюджет,термін надання 

послуг - 01.07.2021 до 31.08.2021 року.Загальна  кількість-з складає:1 послуга. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ) 

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

 

Перелік робіт та необхідних матеріалів 

 

№ 

з/п 

Найменування робіт та витрат  Одиниця 

виміру 

Кількість Примітка  

1 2 3 4 5 

1.  Розбирання забору із цегли. 

 

10 м3 0,525  



2.  Звалювання з кореня дерев м’яких порід, діаметр 

стовбура понад 16 см до 24 см. 

100 шт. 0,02  

3.  Корчування пнів з переміщенням до 10 м, 

діаметр пня понад 18 см до 26 см. 

100 пнів 0,02  

4.  Навантаження сміття вручну. 

 

1 т 10  

5.  Перевезення сміття до 8 км. 

 

т 18,4  

6.  Зняття ґрунту екскаваторами з навантаженням 

на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2. 

100 м3 1,07  

7.  Перевезення ґрунту до 8 км. 

 

т 194  

8.  Улаштування нижнього шару двошарових основ 

товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з 

межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 

кг/см2). 

100 м2 3,64  

9.  Улаштування верхнього шару двошарових основ 

товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з 

межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 

кг/см2). 

100 м2 4,63  

10.  На кожний 1 см зміни товщини шару додавати 

або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-

3. 

100 м2 4,63  

11.  Перевезення заповнювачів природних, що 

транспортуються навалом, самоскидами на 

відстань 12 км. 

т 261,2  

12.  Улаштування покриттів товщиною 4 см із 

гарячих асфальтобетонних сумішей. 

100 м2 12,6  

13.  На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати 

або виключати до норми 18-43-1. 

100 м2 12,6  

14.  Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 

(асфальтобетон щільний) (дорожні) 

(аеродромні), що застосовуються у верхніх 

шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1. 

т 152,208  

15.  Перевезення асфальту, шлакобетону тощо 

самоскидами на відстань 12 км. 

т 152,208  

16.  Розробка ґрунту вручну група ґрунту 2 під 

бордюри та поребрики. 

100 м3 0,55  

17.  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі – 

самоскиди. 

100 м3 0,48  

18.  Перевезення ґрунту до 8 км. 

 

т 67,2  

19.  Улаштування щебеневої основи під бордюр. м3 17,45  

20.  Установлення бетонних перебриків на бетонну 

основу. 

м 223  

21.  Поребрики бетонні. 

 

м 223  

22.  Установлення бортових каменів бетонних і 

залізобетонних при інших видах покриттів. 

100 м 1,26  

23.  Камені бортові, БР100.25.15. 

 

м 126  

24.  Укріплення бордюра та поребриків ґрунтом 

товщиною 10 см. 

100 м2
 0,0672  

 



 

 Розрахунок очікуваної вартість предмета закупівлі,проведено за результатами 

моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на протязі  2020-2021  року в 

електронній системі закупівель, вартості вказаних позицій, за результатами проведених 

моніторингу вказаних предметів закупівель на інтернет-ресурсах,враховуючи видатки 

передбачені  Рішенням 9 сесії 8-го скликання за № 361 від 27 травня 2021 року «Про внесення 

змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської 

міської територіальної громади на 2021 рік,затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії 8-го 

скликання Мукачівської міської ради від 22.12.2021 року № 99» передбачено видатки на   

Поточний ремонт проїздів на території КНП «Мукачівська ЦРЛ» за 

адресою:м.Мукачево,вул.Пирогова Миколи № 8-13 в розмірі 1050000,00 грн., враховуючи 

наказ за № 275 від 18 лютого 2020 року «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» з змінами внесеними наказом № 649 від 07.04.2020 

року № 649 «Про внесення змін до Примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі». 

 


