
Обґрунтування 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, 

його категорія: Бурштинська міська рада, 77111, вул.С.Стрільців,4, м.Бурштин, Івано-
Франківська обл., Україна, код ЄДРПОУ – 04357466, орган місцевого самоврядування 

        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 дорожнього покриття вул.Проектна (від І.Франка до 

Д.Галицького) в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади, Івано - 

Франківської області» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» 
Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.  
 

        3) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 
обсяги зазначено у технічній специфікації, вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького)  в 

м.Бурштин, початок виконання послуг із дати укладання договору 

4) очікувана вартість предмета закупівлі – 5624750,0 грн. з ПДВ 

        5) Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість 

робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається згідно з 
термінологією державних будівельних норм ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 
вартості будівництва», та/або галузевих будівельних норм з урахуванням ГБН Г.1-218-

182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки 
робіт” відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації.  

Дана норма закріплена у наказі Мінекономіки від 18.02.2020 №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 використовуємо  кошторисний розрахунок 

вартості об’єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає  
5624750,0  грн. з ПДВ. 

       6) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: початок робіт 2021 рік,  згідно 

графіку виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.  

 

7) умови оплати: розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за 
виконані роботи. Замовник здійснює проміжні платежі за виконані роботи на підставі актів 

приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт 
та витрат, підписаних  уповноваженими представниками Сторін. 

       8) Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення – кошти місцевого 

бюджету. 

  

 
 

 


