
 

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):   

Капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові П’ятигірського 

ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, сел. П’ятигірське, вул. Шкільна, 4 

Балаклійського району Харківської області (коригування) (код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний 

ремонт і реставрація) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-20-012223-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.  

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Відповідно до рішення ХVIII сесії VIII 

скликання Донецької селищної ради від 12.08.2021 №671-VIII КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх 

установ та закладів» 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 234 863,60 грн. (Один мільйон двісті тридцять чотири 

тисячі вісімсот шістдесят три гривні 60 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі  Експертного звіту щодо 

розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт по заміні 

дерев’яних вікон на енергозберігаючі металопластикові П’ятигірського ліцею Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області, сел. П’ятигірське, вул. Шкільна, 4 Балаклійського району 

Харківської області (коригування)» №36993, затвердженого Генеральним директором ТОВ «Експертиза 

МВК» Мариною Коломоєць 18.10.2021 року. 

 

8. Процедура закупівлі: 

Застосовується процедура спрощеної  закупівлі робіт 

 


