
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ   

за ДК 021:2015 –45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація 

″Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі по вул. Незалежності, 15 в м. 

Ланівці Тернопільської області для обладнання музею народного художника 

України І.С.Марчука″ 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 "Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 

11 жовтня 2016 р. № 710" надається обґрунтування технічних і якісних характеристик 

предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.  

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі по вул. 

Незалежності, 15 в м. Ланівці Тернопільської області для обладнання музею народного 

художника України І.С.Марчука»  

Вид процедури: відкриті торги.  

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-09-005595-а   

Обґрунтування очікуваної вартості:   

Очікувана вартість закупівлі визначалася на основі експертного звіту (позитивного) 

щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та 

довговічності об’єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом 

«Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі по вул. Незалежності, 15 в м. Ланівці 

Тернопільської області для обладнання музею народного художника України 

І.С.Марчука» від 24.09.2021 р. № 371/09-21 з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1.-1.2013 

«Правила визначення вартості будівництва» прийнятого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

від 05.07.2013 №293 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної 

документації та з врахуванням коштів, виділених на фінансування вищезазначеного 

об’єкту Розпорядженням КМУ від 28.10.2021р.  № 1337-р  «Деякі питання розподілу у 

2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».  

При визначенні очікуваної вартості використовувався зведений кошторисний 

розрахунок вартості об’єкта будівництва, за виключенням суми глави 10 «Утримання 

служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ. 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, з урахуванням технічного 

стану об’єкта, вимог нормативних документів у цій сфері, і відповідають ДСТУ Б. Д. 

2.2-2012; ДСТУ Б.Д.2.3-2012, ДСТУ Б.Д.2.5- 2012 та ДСТУ 2.4.-2012 та вихідним даним 

технічного завдання Замовника. 


