
ОБГРУНТУВАННЯ 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)) 

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт частини приміщень 1-го поверху 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Шевченка, 16 в с. Рованці Луцького 

району Волинської області (45453000-7) (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи) 

Процедура закупівлі: відкриті торги 

Номер закупівлі: UA-2021-06-13-000308-b 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовано відповідно до потреб та 

технічного завдання на проектування Замовника, а також цільового призначення об'єкта 

будівництва, що стало основою для розроблення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

"ВОЛИНЬПРОЕКТ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ техніко-економічних показників і 

проектно-кошторисної документації. Так, закупівля робіт здійснюється з метою досягнення 

бажаних результатів капітального ремонту, відновлення належного, придатного для цільового 

використання стану приміщення закладу освіти, згідно з державними будівельними нормами 

та стандартами, а також забезпечення безпечних умов для його подальшої експлуатації з метою 

організації навчального процесу та створення усіх необхідних умов для отримання повної 

загальної середньої освіти дітьми-жителями Боратинської територіальної громади, 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено 

відповідно до розробленого Осадцою Т.Р. та затвердженого кошторису з урахуванням ДСТУ 

Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 

«Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 

«Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у 

вартості будівництва», ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на 

ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування», а також Галузевих виробничих 

норм ДБН В.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські 

будинки та споруди. Основні положення». Відповідно до статті 4 Закону «Про публічні 

закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, 

робіт і послуг. 



Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі здійснено шляхом розробки та затвердження проектно-кошторисної 

документації із відрахуванням витрат, що безпосередньо покладаються на Замовника, та не 

належать до складових договірної ціни. 

Посилання па процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-13-000308-b. 
 

Очікувана вартість закупівлі: 1 789 458,80 грн. з ПДВ. 


