Обrрунryвання технiчпих та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру
бюджетного призначення, очiкуваноiвартостi предмета закупiвлi вlд07,12.2021 р.
(вiдповiдно до пункту 4l постанови КМУ вiд 11.10.2016 М 710 <Про ефективне використання
державних кOштiв) (зi змiнами))

1

2

Iнформацiя про замовника
торгiв
ПОВНе НаUJчlеНУВаННЯ

Управлiння капiтального будiвництва в IBaHoФранкiвськiй областi

мiсцезнахоdсюення

вул. Груulовського 2l, м. Iвано-Франкiвськ, IBaHoФранкiвськоi обл.

Назва предмета закупiвлi

<Нове будiвництво навчального корпусу

та
спортивного залу ,Щелятинськоi ЗОШ I-III ст. М 1 на
вул. 16 Липня
смт. .Щелятин Надвiрнянського
Iвано-ФранкiвсьrсоТ
областi. (Додатковi
району
роботи) (КНУ <Настановою з визначення BapTocTi
будiвництва>, затвердrкеноi наказом Мiнрегiону вiд
01.11.2021 J\Ъ 281) (ДК 021:2015
45000000-7
Бу.шiвельнi роботи та поточний ремонт)>

в

-

J

Вид процедури

4

Iдентифiкатор закупiвлi

5

Обrрунryвання технiчцих
та якiсних характеристик
предмета закупiвлi

Переговорна процедура

u д-202| - 12_07-00

l 63 7*ь

про

та

технiчнi, якiснi
кiлькiснi
характеристики предмета закупiвлi наведена в.Щодатку 5,
5.1, тендерноi документацii на закупiвлю робiт (<Нове
будiвництво навчального корпусу та спортивýого
залу,Щелятиrrськоi ЗОШ I-III ст. Ns 1 на вул. 16 Липня
смт. ,Щелятин Надвiрнянського району IBaHoIнформацiя

в

Франкiвськоi областi. (/{одатковi роботи) (КНУ

з

кНастановою
визЕачення BapTocTi будiвництва>,
затвердженоi наказом Мiнрегiону вiд 01.11.2021 М 281)
(ДК 021:2015 - 45000000-7
Булiвельнi роботи та
поточний ремонт>).

-

Технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi
визначенi вiдповiдно до потреб замовника та з
урахуванням вимог законодавства
6

Обrрунryвання розмiру
бюджетного призначення

Фiнансове

бюджетного призначення

7

8

Очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi
Обrрунтування очiкуваноi
BapTocTi предмета
закупiвлi

202],

забезпечення

р.

зобов'язань

здiйснюеться в порядку визЕаченому Бюджетним
кодексом Украiни лише за наявностi вiдповiдного

та в

межах встановлоних

бюджетних асигнувань.
2926 000 грн. 00 коп. (з ПДВ)

Вiдповiдно до частици першоi cTaTTi 29 Закону
критерiем оцiнки тендерних пропозицiй с: цiна. Щiна
тендерноi пропозицii rIасника враховуе yci податки,
збори (в тому числi ПДВ,

в

разi, якщо учасник

с

платником податку на додану BapTicTb) та iншi витрати,
пов'язанi з виконанням робiт, передбачеЕих тецдорною
докуплентацiею.

Розрахунок цiни тендерноi пропозицii (договiрна
цiна, локаrrьций кошторис з розрахунком договiрноi
uiни) виконаrrий вiдповiдно до КНУ <HacTaHoBi з

визначення BapTocTi булiвниuтва>, затвердженоi наказом
Мiнрегiону вiд 01.1|.202l Ng 281, ЩБН та iншим умовам,
що ставляться до робiт такого характеру, а також
,Щержавних будiвельних норм Украiни з урахуванням

змiн та доповнень, вiдповiдно до перелiку та об'емiв

робiт наведених у Додатку 5 та 5.1 до цiеi,Щокументацii
<Технiчне завдання).

-

