
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)) 

 

Назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт Комунального закладу "Кропивницький 

міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі" Кропивницької міської ради за адресою: вул. Олени Теліги 75-г, в м. Кропивницькому. ДСТУ 

Б.Д.1.1-1:2013 (код згідно ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація). 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-06-002615-b 

 

Процедура закупівлі: відкриті торги (на підставі розділу IV Закону України "Про публічні 

закупівлі"). 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: дана 

процедура закупівлі проводиться у зв’язку з відміною процедури закупівлі відкриті торги UA-

2021-08-19-003331-a "Капітальний ремонт Комунального закладу "Кропивницький міський 

притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі" Кропивницької міської ради за адресою: вул. Олени Теліги 75-г, в м. Кропивницькому 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)", з підстави: 

подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, та актуальністю подальшої 

потреби в закупівлі. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно 

до наявної потреби, у зв’язку з необхідністю капітального ремонту приміщення будівлі, де буде 

розміщений Комунальний заклад "Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" Кропивницької міської ради, органом 

управління якого є департамент соціальної політики Кропивницької міської ради. Технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-

кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики 

предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, 

конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на 

увазі "або еквівалент". Технічне завдання передбачене Додатком 2 до Тендерної документації. 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення предмета закупівлі: відповідно до 

розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації для 

реалізації заходу передбачені видатки відповідно до Постанови КМУ від 21.04.2021 року № 398 та 

Розпорядження КМУ від 30.06.2021 року № 696-р в сумі 2 930 025,00 гривень (два мільйони 

дев’ятсот тридцять тисяч двадцять п’ять гривень 00 копійок). 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість робіт з 

капітального ремонту визначається 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 року № 293 відповідно до 

розробленої та затвердженої документації. Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 

18.02.2020 року № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі", який встановлює порядок визначення замовником очікуваної вартості 

предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень 

Закону України "Про публічні закупівлі". 

 При визначенні очікуваної вартості використовувався зведений кошторисний розрахунок 

вартості об’єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість капітального ремонту 

складає 2 930 025,00 гривень, у тому числі: будівельні роботи – 2 281 832,00 гривні, інші витрати – 

648 193,00 гривні. 

Очікувана вартість робіт з капітального ремонту складає 2 756 975,00 гривень (два 

мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок) та 

розрахована за виключенням сум глави 10 "Утримання служби замовника" та глави 12 "Проектно-

вишукувальні роботи та авторський нагляд" зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 

будівництва з урахуванням ПДВ. 


