
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про 

ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. 

№ 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості. 

Назва  предмета 

закупівлі 

Поточний ремонт приміщення (студії) звукозапису Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв по вул. 

Жилянській, 88, м.Київ (Додаткові роботи) (Код ДК 021:2015 - 

45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) ідентифікаційний 

номер в електронній системі закупівель: UA-2021-10-07-011165-b, на 

очікувану вартість - 99 473,57 грн. 

Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

закупівлі 

7 серпня 2021 р. між Київською муніципальною академією 

естрадного та циркового мистецтв та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАХ-БУДСЕРВІС» було 

укладено договір підряду № 58 за результатами проведення 

відкритих торгів, UA-2021-07-21-002508-c. В процесі виконання 

договору виникла необхідність в закупівлі додаткових аналогічних 

послуг у того самого учасника на суму, яка не перевищує 50 % від 

суми основного договору: Ремонт підлоги, оздоблювальні роботи, 

електромонтажні роботи, інші роботи. Виконання основного 

договору та надання послуг по основному договору в повному обсязі 

можливе лише після виконання додаткових аналогічних послуг. 

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником як виняток у разі якщо після укладення договору про 

закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових 

аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. У зв’язку з цим 

процедуру закупівлі пропонується провести шляхом переговорів. 

Послуги і матеріальні ресурси, що використовуються для їх 

виконання повинні відповідати умовам чинного законодавства, 

нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних 

норм та охорони навколишнього, природного середовища (захисту 

довкілля), державним стандартам, будівельним нормам: відповідно 

до ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013; відповідності якості робіт системі 

управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015, який підтверджує, що 

система управління якістю стосовно будівництва житлових і 

нежитлових будівель, покрівельних робіт, інших робіт із завершення 

будівництва  відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015. Для 

виконання робіт повинні використовуватись якісні матеріали, 

машини механізми, які відповідають висновку санітарно-

епідеміологічної експертизи та протоколам випробувань (пожежної 

небезпеки - згідно нормативів ДСТУ Б В.2.7-19-95 матеріали повинні 

відноситись до категорії низької горючості, акустичних випробувань 

– відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-183:2009 з класом поглинання 

не нижче НСВ-311) на звукоізоляційний матеріал, вимогам діючого 



природоохоронного законодавства, та  іншим нормативним 

документам, кошторисній документації відповідно до технічних 

вимог закупівлі. 

Обґрунтування 

очікуваної вартості  

закупівлі 

Визначено на підставі кошторисного розрахунку вартості робіт 

сертифікованим кошторисником  у програмі АВК (автоматичний 

випуск кошторисів) відповідно до дефектного акту. 

 

 

 
 


