
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:Управління житлово-комунального господарства 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області, 82400, Україна, 
Львівська обл., місто Стрий, вул. Шевченка 71, код за ЄДРПОУ — 43971810; 
категорія замовника — орган місцевого самоврядування.

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):  ДК 021:2015- 71240000-2 Архітектурні, інженерні та  планувальні послуги 
(Розробка транспортної моделі м.Стрий)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 
якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 
урахуванням вимог діючого законодавства, зокрема, Закону України «Про дорожній  
рух», Правил дорожнього руху України, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 
№1306,ДСТУ 8752:2017 «Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. 
Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту",  ДБН В.2.3-5:2018 
"Вулиці та дороги населених пунктів", ДБН В.2.3-15:2017 "Споруди транспорту. 
Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна №2", ДБН А.3.2-2-2009 "Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 
положення (НПАОП 45.2-7.02-12), ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів 
будівництва. Загальні вимоги СОУ 42.1-37641918-011:2016 "Безпека дорожнього руху. 
Опори дорожніх знаків. Загальні технічні умови".

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:рішеннямСтрийської міської ради 
від 26.05.2022 року № 1138 затверджено Програму капітального будівництва об’єктів 
житлово-комунального та соціально-культурного призначення, благоустрою і 
капітального ремонту об'єктів Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік 
(тис.грн) (далі -Програма.). Так, у пункті 40  Програми зазначена інформація про 
виділення коштів на 2022 рік Управлінню житлово-комунального господарства 
Стрийськоїміської радиСтрийськогорайонуЛьвівської області  у сумі 350 000,00 грн. на 
розробку транспортної моделі м. Стрий.

5. Очікувана вартість предмета закупівлі:350 000,00 грн. з ПДВ.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Аналіз цінових 
пропозицій виконавців даних послуг  відповідно до  Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 
№ 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі " в рамках розміру бюджетних призначень відповідно до рішення Стрийської 
міської ради від 26.05.2022 року № 1138 та затвердження програми капітального 
будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, 
благоустрою і капітального ремонту об'єктів Стрийської міської територіальної громади 
на 2022 рік (тис.грн).


