
Додаток 

до листа ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській області» 

від «26» листопада 2021 № 1264/11 

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 

ідентифіка-

тор 

процедури 

закупівлі 

Обґрунтування 

Технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі 

Розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі по 

закупівлі 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О 070110 Берегове –Кам’янське 

на ділянці км 0+000-25+300, Закарпатська область (з розробкою 

проєктної документації). 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 з 

публікацією 

англійською 

мовою                       

UA-2021-11-

23-003888-c 

 

Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі зазначені у 

тендерній документації, що за 

посиланням:  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2021-11-23-003888-c 

 

 

683 645 370,00 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О 070107 Берегове – Затишне – 

Кідьош на ділянці км 0+000-8+100, Закарпатська область (з 

розробкою проєктної документації). 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 з 

публікацією 

англійською 

мовою 

UA-2021-11-

24-014538-a 

Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі зазначені у 

тендерній документації, що за 

посиланням: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2021-11-24-014538-a 

 

 

228 672 400,00 

 
 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення С 071305 Іза – Нижнє Селище – 

Драгово на ділянці км 0+000-20+500, Закарпатська область(з 

розробкою проєктної документації). 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 з 

публікацією 

англійською 

мовою 

UA-2021-11-

24-003584-c 

 

Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі зазначені у 

тендерній документації, що за 

посиланням:  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2021-11-24-003584-c 

 

 

553 970 320,00 
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