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 містобудування та архітектури
Білоцерківської міської ради; бул. Олександрійський, 75 приміщення 134, м. Біла
Церква, Київська область, 09117; код за ЄДРПОУ — 25300275; 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): «Послуги з розроблення містобудівної документації
з внесення змін до генерального плану міста Біла Церква та плану зонування території
міста Біла Церква ДК 021:2015 – 71410000-5 Послуги у сфері містобудування»
«Development services of urban planning documentation with amendments to the master
plan of Bila Tserkva and the zoning plan of the town of Bila Tserkva" under the code
DK 021: 2015 - 71410000-5 Urban planning services»
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-11-012729-b.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні
та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб
замовника на підставі наступних документів:
- Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи
містобудування», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про національну
інфраструктуру геопросторових даних», «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;
- Наказів Мінрегіонбуду від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення
містобудівної документації», від 15.08.2018 №220 «Про затвердження вимог до
структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію в мережі
Інтернет», від 14.08.2015 №193 «Про затвердження Переліку класів об’єктів
містобудівного кадастру»;
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
- ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території
(зонінг)»;
- ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного
пункту. - Постанов КМУ від 26.05.2021 №532 «Про затвердження Порядку
функціонування національної інфраструктури геопросторових даних», від 21.10.2015
№835 «Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у форматі відкритих даних», від 22.09.2004 №1259 «Деякі питання застосування
геодезичної системи координат», від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр»;
- Інструкції про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та
картографічних робіт, що затвердженої наказом Головного управління геодезії,
картографії та кадастру України від 17.02.2000 №19;
- Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
(ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії
та кадастру від 09.04.1998 №56;

- Класифікатору інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5
000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500, затвердженого наказом Головного управління геодезії,
картографії та кадастру від 09.03.2000 №25;
- Основних положень створення топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1
000, 1:500, затверджених наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру
від 24.01.1994 №3;
- Умовних знаків для топографічних планів масштабу 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500
затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
03.08.2001 №295;
- Наказу Мінагрополітики від 02.12.2016 №509 «Про затвердження Порядку
використання геодезичної референтної системи координат УСК-2000 при здійсненні
робіт із землеустрою»; - інших підзаконних нормативних актів та технічних норм, що
застосовуються при розробленні містобудівної документації населених пунктів –
генерального плану, плану зонування території, історико-архітектурного опорного плану
та нормативних актів та технічних норм, що застосовуються при розробленні топографогеодезичної основи населених пунктів.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 13 500 000,00 гривень з ПДВ.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувану вартість
предмету закупівлі визначено відповідно до методу порівняння ринкових цін, який
передбачає визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку
7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення
визначений відповідно до розрахунку кошториса на 2021 рік.

