
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету 

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

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 
1.Найменування: Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної 

адміністрації. 

2.Місце знаходження: 46021, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул.Грушевського, 8. 

3.Код ЄДРПОУ:04014074 

4.Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 
5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 
С201026 Ланівці-(Ланівці-Теофіполь) на ділянці км 0+000-км 1+400, Тернопільської області 
(з розробленням проектної документації)» (Код ДК 021:2015 45230000-8   Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 
вирівнювання поверхонь). 
6.Дата оголошення: 31 серпня 2021 року. 
7.Процедура закупівлі: Відкриті торги. 
8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-31-003736-c. 

9.Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.12.2022 року. 

10. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: Роботи і 

матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним 

стандартам, будівельним нормам: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг 

загального користування, види ремонтів та перелік робіт». Види ремонтів та перелік робіт та 

іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог 

додатку 2 тендерної документації. 

11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 41 803 943, 00 грн. (сорок один мільйон вісімсот 

три тисячі дев’ятсот сорок три гривні 00 копійок) з ПДВ. 

12. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: Очікувана вартість робіт з 

будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ 

БД.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», враховуючи Наказ Мінекономіки 

від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі», який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості 

предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до 

положень Закону України «Про публічні закупівлі». А також виходячи із виділеного 

фінансування згідно Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2021 році 

затвердженого Тернопільською обласною державною адміністрацією від 15.01.2021 року та 

за схемою проектуй-будуй. 
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