
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1 Найменування, 

місцезнаходження та 

ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань, 

його категорія: 

Головне управління житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради (код за ЄДРПОУ 03365245, 

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022) 

Категорія: Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону 

України "Про публічні закупівлі" 

2 Назва предмета закупівлі Встановлення засобів заспокоєння руху (пристроїв 

примусового зниження швидкості) на території парку-

пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення "Перемоги" на проїжджій частині дороги, від 

вул. Барболіна до виїзду з парку, в місті 

Кропивницькому (ДК 021:2015 - 45230000-8 - 

"Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь") ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

3 Вид процедури Відкриті торги 

4 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-02-009874-b 

5 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог до діючих нормативних документів:  

- Закон України «Про охоронну праці»; 

- Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та 

утримання автомобільних доріг, наказ Державного 

комітету України з промислової безпеки, охорони праці 

та гірничого нагляду від 02.04.2010 р. № 216; 

- ДСТУ 4100:2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні 

умови. Правила застосування»; 

- ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка 

дорожня. Загальні технічні умови. Методи 

контролювання. Правила застосування»; 

- ДСТУ 8752:2017 «Безпека дорожнього руху. Проєкт 

організації дорожнього руху. Правила розроблення, 

побудови, оформлення. Вимоги до змісту»; 

- ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. 

Огородження та організація дорожнього руху в місцях 

проведення дорожніх робіт»; 

- ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 

Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;  

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Роботи вантажно-

розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки»; 

- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму»; 

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны»; 



ГРСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. 

Общие требования»; 

- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проєктної 

документації на будівництво» 

Види та перелік робіт відповідно до кошторисної  

документації, яка враховує обсяги робіт, передбачені 

робочим проектом, складена відповідно до вимог  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва». 

6 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно  

до бюджетного запиту, рішення Кропивницької міської 

ради № 43 від 22 грудня 2020 року «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на     

2021 рік», та рішення Кропивницької міської ради № 105 

від 02 лютого 2021 року «Про затвердження  

Комплексної  програми  розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки».  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно 

до кошторисної  документації, складеної відповідно до 

вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва».. 

7 Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі: 

214 900 грн 00 коп. 

 

8 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі:  

214 900 грн 00 коп. визначена відповідно до кошторисної  

документації, яка враховує обсяги робіт, передбачені 

робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ 

Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» та на підставі рішень Кропивницької 

міської ради № 43 від 22 грудня 2020 руку «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на     

2021 рік» та № 105 від 02 лютого 2021 року «Про 

затвердження  Комплексної  програми  розвитку 

житлово-комунального господарства та безпеки  

дорожнього руху в місті Кропивницькому                                       

на 2021-2025 роки». 

 

 

 


