
Обґрунтування складових витрат, технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

предмета закупівлі

ЗРАЗОК 1. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: «Капітальний ремонт глядацької 
зали, холу, вхідних груп та частини фасаду КЗК «Будинок культури Індустріального 
району» за адресою: м. Харків, вул. Миру, 52/2» код ДК 021:2015: 45453000-7  
Капітальний ремонт і реставрація (номер тендеру UA-2021-03-09-011928-c), його 
очікувана вартість визначені згідно з кошторисною частиною проектної документації.

ЗРАЗОК 2

Обґрунтування  складових  витрат,  технічних  та  якісних  характеристик  предмета
закупівлі,  розміру  бюджетного  призначення,  очікуваної  вартості  предмета
закупівлі 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань:  Відділ  культури по Індустріальному району Департаменту культури
Харківської міської ради, 61007, Україна, Харківська обл., Харків, Бекетова,10, код
37460717

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):  «Капітальний ремонт будівлі бібліотеки-
філії  №28  для  дітей  КЗК  «Центральна  бібліотека  ім.  А.П.Чехова  ЦБС
Індустріального району м.Харкова» за адресою: м. Харків, вул. Верстатобудівна, 2,
літера «А-4»»  код ДК 021:2015: 45453000-7  Капітальний ремонт і реставрація .

3.  Ідентифікатор  закупівлі  (заповнюється  у  разі  проведення  закупівлі  за
конкурентною або переговорною процедурою): UA-2021-05-11-002659-b

4. Обґрунтування складових витрат, технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі: складові витрати, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. У разі,
якщо  інформація  про  необхідні  вартісні  та  технічні  характеристики  предмета
закупівлі  містить посилання на  конкретну торговельну  марку  чи фірму,  патент,
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника,
мається на увазі «або еквівалент». Технічна специфікація передбачена Додатком 1
до Тендерної документації. 

5. Розмір бюджетного призначення погоджений на 2021 рік: 1 000 000,00 гривень

 6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до розробленої та
затвердженої  в  установленому  порядку  проектно-кошторисної  документації  для
реалізації  заходу передбачені видатки в рамках затверджених Рішенням 38 сесії
Харківської  міської  ради  7  скликання  від  02.12.2020  №2293/20  «Про  бюджет
Харківської  міської  територіальної  громади  на  2021  рік»,  рішення  2  сесії
Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 12/20 «Про внесення змін



до рішення 380сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20
«Про бюджет Харківської міської територіальної громади 2021 рік».

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 518 726,00 грн. з ПДВ

8.  Обґрунтування  розміру  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі:  Очікувана
вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається
відповідно  до  розробленої  та  затвердженої  проектно-кошторисної  документації.
При  визначенні  очікуваної  вартості  використовуємо  зведений  кошторисний
розрахунок  вартості  об’єкта  будівництва,  згідно  якого  загальна  кошторисна
вартість  будівництва  складає  1 518 726,00  грн.  з  ПДВ. Очікувана  вартість  робіт
розрахована  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.


