
 

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:  

Найменування: П’ЯТИГІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Код за ЄДРПОУ: 25457730 

Місцезнаходження: 64252, Харківська обл., Балаклійський р-н, селище П'ятигірське, вулиця Шкільна, 

будинок 4 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

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):   

Виготовлення робочого проекту з «Улаштування системи протипожежного захисту (автоматична 

пожежна сигналізація) в будівлі П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балаклійської 

районної ради Харківської області за адресою:вул. Шкільна,4, селище П’ятигірське, Балаклійський район, 

Харківська область,64252(монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації)»  ДК 021:2015:71320000-7: 

Послуги з інженерного проектування 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-29-009236-b 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб П’ятигірського 

ліцею  та норм законодавства України і зазначені в тендерній документації.  

Потреба у виготовленні проекту з Улаштування системи протипожежного захисту (автоматична 

пожежна сигналізація) будівлі  П’ятигірського ліцею обумовлена потребою в забезпеченні  захисту будівлі 

ліцею  від пожежі, вимогою ГУ ДСНС України у Харківській області Балаклійським районним відділом: 

Будівлю та приміщення обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи протипожежного захисту".                                                                                                  

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

розмір бюджетного призначення визначено Рішенням  ХVII сесії  VIII скликання Донецької селищної 

ради від 16.07.2021 року №557 - VIII "Про внесення змін до рішення Донецької селищної ради від 24.12.2020 

«Про селищний бюджет на 2021 рік»-762795,00 грн 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 194697,56 грн. (  сто дев’яносто чотири  тисячі шістсот 

дев’яносто сім грн 56 коп) з ПДВ 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмету закупівель визначенна на підставі аналізу ринку цін заявлених послуг, 

кошторису на 2021 рік з використанням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ № 275 від 18.02.2020 р.  

8. Процедура закупівлі: 

Застосовується процедура спрощеної  закупівлі послуг 

 


