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Обґрунтування доцільності 

закупівлі 

Потреба підприємства в проведенні закупівлі: послуги з 

асфальтування паркових доріжок (код згідно ДК 021:2015 – 

45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь»), для належного утримання 

паркових доріжок, які знаходяться на балансі КП УЗН 

Шевченківського району. 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

Згідно потреб підприємства в послугах з асфальтування 

паркових доріжок.                     

Обсяг послуг з асфальтування паркових доріжок – 1228,3 м2. 

Обґрунтування якісних 

характеристик закупівлі 

Виготовлення асфальтобетонних сумішей повинно 

відповідати ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і 

асфальтобетон дорожній та аеродромний», про що Учасник 

повинен надати гарантійний лист від сертифікованого 

виробника асфальтобетонних сумішей (додати копію 

відповідного сертифікату виробника). 

Гарантійний термін на надані послуги становить не 

менше 5 років з моменту підписання акту наданих послуг. 

Виконавець послуг усуває виниклі в гарантійний період 

недоліки, що не відповідають вимогам якості (наприклад 

наявність ям, тріщин) за власний рахунок. 

Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує 

виконати під час надання послуг, з урахуванням усіх своїх 

витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені. До розрахунку ціни входять усі види та обсяги робіт. 

Не врахована Учасником вартість окремих робіт (послуг) 

не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 

вважаються врахованими у загальній ціні тендерної 

пропозиції. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна 

бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України, 

які затверджені Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про 

затвердження кошторисних норм України у будівництві». 

До розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника не 

включаються витрати, понесені ним у процесі здійснення 

процедури закупівлі, зокрема – витрати на оплату послуг 

інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати, пов’язані із 

оформленням забезпечення тендерної пропозиції, витрати 

пов’язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що 

не пов’язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі 

будуть). 

У якості документального підтвердження відповідності 

робіт та ціни тендерної пропозиції мають бути надані 

підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни 

у відповідності до чинних Кошторисних норм України, які 

затверджені Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про 

затвердження кошторисних норм України у будівництві», а 

саме: 



- розрахунок договірної ціни; 

- локальний кошторис, який відповідає опису, обсягам робіт 

та основним вимогам до предмету закупівлі; 

- підсумкова відомість ресурсів. 

 

Більш детально зазначено у Додатку 1 до Тендерної 

документації Замовника. 

Обґрунтування очікуваної 

ціни закупівлі 

Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало на 

підставі отриманих комерційних пропозицій від учасників 

ринку. 

 


