
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності):   
«Капітальний ремонт доріг та проїздів (асфальтобетонне покриття) на території 

Національної академії внутрішніх справ с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району 

Київської області» (код за ДК 021:2015–45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011) 

3. Ідентифікатор закупівлі: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-011682-b 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 9 488 136,00 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника щодо закупівлі робіт з Капітального ремонту доріг та проїздів (асфальтобетонне 

покриття) на території Національної академії внутрішніх справ с. Віта-Поштова Києво-

Святошинського району Київської області» (код за ДК 021:2015–45450000-6 Інші завершальні 

будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011) та  Експертного звіту від 

17.05.2021 року № 0438-21Е - ТОВ «Науково–виробниче підприємство «Міжрегіональна 

будівельна експертиза» відповідно до дефектного акту. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення для закупівлі робіт з Капітального ремонту доріг та проїздів (асфальтобетонне 

покриття) на території Національної академії внутрішніх справ с. Віта-Поштова Києво-

Святошинського району Київської області» (код за ДК 021:2015–45450000-6 Інші завершальні 

будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ГБН Г.1-218-182:2011), визначений відповідно до 

розрахунку дефектного акту та становить  9 488 136,00 грн з ПДВ.  

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 9 488 136,00 що відповідає 

експертному звіту № 0438-21Е від 17.05.2021 року - ТОВ «Науково–виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна експертиза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


