
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Показник Обґрунтування  

 

Підстава для публікації 

обґрунтування: 

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до 

Постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710» 

Замовник Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) 

ЄДРПОУ 03358475 

Вид процедури закупівлі Відкриті торги 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-23-011042-b 

Назва та предмет 

закупівлі 

 

«Топографо-геодезичне знімання в масштабі 1:500 з нанесенням 

інженерних мереж за ДК 021:2015: 

71250000-5 - Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги» 

Обґрунтування 

доцільності закупівлі 

Для визначення каналізаційних мереж і ливневих стоків на 

кладовищах м.Києва, що знаходяться на балансі Ритуальної служби 

спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований 

комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі наявної потреби у 

проведенні даних видів робіт. Роботи необхідно виконати на 7 

об՚єктах замовника. 

 

Обґрунтування  

технічних та якісних 

характеристик закупівлі 

1. Підстава для виконання: 

Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженим рішенням 

Київської міської ради від 22.05.2013 №337/9394 

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500 , відомчі нормативи щодо проведення топографо-

геодезичних та землевпорядних робіт, інші нормативно –правові 

документи в галузі земельних відносин. 

Виготовлення топографо – геодезичного знімання в масштабі 1:500 

з нанесенням інженерних мереж та червоних ліній. Склад та 

оформлення виконавчих схем відповідно вимогам типових схем 

(згідно з додатками Е ДБН В.1.3-2:2010) з дотриманням вимог ДСТК 

Б А.2.4-4, ДСТУ Б А.2.4-5, ДСТУ Б А.2.4-7 та ДСТУ Б А.2.4-37. 

 

2. Термін виконання робіт: до 31.12.2021  

 

3. Вимоги до документації що розробляється: 

Згідно п. 7.9 ДБН В.1.3-2:2010 «Система забезпечення точності 

геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у 

будівництві». За результатами виконавчого геодезичного знімання 

елементів конструкцій та частин будівель (споруд) потрібно скласти 

виконавчі схеми, а для підземних інженерних мереж- виконавчі 

креслення, у масштабі відповідних робочих креслень, що 

відображають планове та висотне положення нових інженерних 



мереж. За потреби, у вигляді додатка, скласти каталог координат та 

висот пунктів мереж.  

Склад та оформлення виконавчих схем відповідно вимогам 

типових схем (згідно з додатками Е ДБН В.1.3-2:2010) з 

дотриманням вимог ДСТК Б А.2.4-4, ДСТУ Б А.2.4-5, ДСТУ Б А.2.4-

7 та ДСТУ Б А.2.4-37. 

Проектна документація розробляється відповідно до ДБН А.2.2-

3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в 

масштабі 1:500.   

 

Обґрунтування 

очікуваної вартості 

закупівлі 

300000,00 грн. з ПДВ. 

Очікувану вартість визначено з урахуванням наказу Мінекономіки 

від 18 лютого 2020 року № 275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» 

методом порівняння ринкових цін за результатами моніторингу цін 

на вказані позиції предмету закупівлі на протязі 2020 -2021 р.р. в 

електронній системі закупівель за аналогічними закупівлями (у 

відповідності до цін, вказаних у договорах про закупівлю), 

направлено запити цінових пропозицій надавачам послуг.  

 


