
Додаток 

до листа ДП «Служба місцевих 

автомобільних доріг у Закарпатській області» 

від «17 » травня 2021 № 515/05 
 

Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі по закупівлі 
(на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710) 

 
Найменування предмета закупівлі Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Обґрунтування 

Технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Розміру бюджетного 

призначення 

Очікуваної вартості предмета 

закупівлі по закупівлі 

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги загального користування 

місцевого значення C 071304 Липча - 

Іза км 0+000 – км 9+400. ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва». ГБН Г.1-218-

182:2011 «Ремонт автомобільних доріг 

загального користування. Види 

ремонтів та перелік робіт» (Код ДК 

021:2015 - 45230000-8 – Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь) 

Відкриті торги, 

UA-2021-05-13-

005481-c 

Технічні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначаються на 

підставі кошторису 

 

Розмір бюджетного 

призначення 

визначається 

відповідно до Плану 

робіт з поточного та 

дрібного ремонту та 

експлуатаційного 

утримання доріг 

загального 

користування 

місцевого значення по 

Закарпатській області 

на 2021 рік і складає 

2477,000 тис.грн. 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначається на 

підставі кошторису і складає 

122 921 198,78 грн. 

Поточний середній ремонт мосту на 

автомобільній дорозі місцевого 

значення С071323 Березово – Ряпідь 

км 0+200. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

«Правила визначення вартості 

будівництва». ГБН Г.1-218-182:2011 

«Ремонт автомобільних доріг 

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою, 

UA-2021-05-14-

002993-a 

Технічні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначаються на 

підставі кошторису 

 

Розмір бюджетного 

призначення 

визначається 

відповідно до Плану 

робіт з поточного та 

дрібного ремонту та 

експлуатаційного 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначається на 

підставі кошторису і складає 

8310171,78 грн 



загального користування. Види 

ремонтів та перелік робіт» (Код ДК 

021:2015 - 45220000-5 Інженерні та 

будівельні роботи) 

утримання доріг 

загального 

користування 

місцевого значення по 

Закарпатській області 

на 2021 рік і складає 

4350,000тис.грн 

Капітальний ремонт автомобільної 

дороги О 070101 Берегове – Дийда – 

В. Бийгань - Гут км 0+000 – км 9+200 

Закарпатської області 

Відкриті торги, 

UA-2021-05-14-

003059-a 

Технічні 

характеристики 

предмета закупівлі 

визначаються на 

підставі кошторису 
 

Розмір бюджетного 

призначення 

визначається 

відповідно до Плану 

робіт з поточного та 

дрібного ремонту та 

експлуатаційного 

утримання доріг 

загального 

користування 

місцевого значення по 

Закарпатській області 

на 2021 рік і складає 

7000,000 тис.грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначається на 

підставі кошторису і складає 

51 942 540,45 грн 

 


