
Інформація щодо процедури закупівлі  

(на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)  

 

Найменування 

предмета 

закупівлі 

Послуги  з відновлення дорожньої розмітки - ДК 021:2015 «45230000-8 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» 

 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Відкриті торги   

UA-2021-04-07-004562-b 

Обгрунтування 

розміру 

бюджетного 

призначення/ 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі 

Обсяг послуги визначено на підставі безпеки дорожнього руху та 

зменшення рівня аварійності і тяжкості наслідків дорожньо-транспортних 

пригод, особливо за участю пішоходів. На 2021 рік обсяг складає – 14000 

м/п , 1041,912м2. 

Розмір бюджетного призначення складає 487 877грн. 

Розрахунок очікуваної вартості здійснено керуючись Наказом 

Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» : згідно розрахунку 

очікуваної вартості послуг на підставі закупівельних цін попередніх 

закупівель з урахуванням коефіцієнту індексації. 

Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 

ДСТУ 3587 – 97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці 

та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДСТУ 

2587:2010 «Безпека дорожнього руху «Розмітка дорожня. Загальні 

технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування». СОУ 

42.1-37641918-117:2014 «Безпека дорожнього руху . Розмітка дорожня. 

Технічні вимоги та методики контролювання показників світлоповертання  

та яскравості». СОУ 42.1-37641918-095:2012 «Норми витрат матеріалів 

для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних 

доріг». 

Враховуючи специфіку предмета закупівлі, для забезпечення  виконання 

вимог зазначених у технічному завданні, необхідне залучення: 

1) техніки та обладнання: 

- маркувальна машина– не менше 1 од.  

2) Для підтвердження своєї відповідності цьому критерієві Учасником 

надається Довідка за формою  

    Форма 

Предмет 

договору, 

назваоб’єкту 

Контрагент 

(замовник), 

адреса 

Строк та стан 

виконання 

договору 

Дата укладання 

договору, 

сума договору, 

грн. 

1 2 3 4 

    

 Для документального підтвердження надати не менше 1  аналогічного 

договору (скан-копія з оригіналу) (з усіма укладеними додатковими 

угодами, додатками та специфікаціями до договору). 

 Для документального підтвердження виконання аналогічного (-их) 

договору(-ів), зазначеного (-их) в наданій Учасником довідці, у повному 

обсязі надати (скан-копію (-ї) з оригіналу) документу/ів, а саме: 

- акт(и) приймання –виконаних робіт (наданих послуг) на весь обсяг 

робіт за наданим (ми) договором (ами) 



 

 


