
ВІДКРИТІ ТОРГИ 

Капітальний ремонт частини будівлі КНП  

«Димерська центральна селищна лікарня»  

Димерської селищної ради за адресою : Київська обл.,  

Вишгородський р-н., смт.Димер, вул.Революції буд.320  

для створення структурного підрозділу Вишгородського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі (притулок)». 
Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

відповідно до п. 41 Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» 

 

1. Предмет закупівлі: за ДК 021:2015 код 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт 

(Капітальний ремонт частини будівлі КНП «Димерська центральна селищна лікарня» Димерської 

селищної ради за адресою : Київська обл., Вишгородський р-н., смт.Димер, вул.Революції буд.320 для 

створення структурного підрозділу Вишгородського районного територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) для осіб, які посттраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі (притулок)»). 

 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-09-002003-a 

 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої 

проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні 

характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, 

патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається 

на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 2 до Тендерної документації. 

 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з 

урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

від 05.07.2013 №293 відповідно до розробленої та затвердженої 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 зведений кошторисний розрахунок вартості 

об’єкта будівництва, згідно якого загальна кошторисна вартість будівництва складає 15 133 926  

тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 11 753 717 тис. грн.; інші витрати – 2 962 673 тис. грн. 

Очікувана вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби 

замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного 

кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з урахуванням ПДВ. 

 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 14 544 114,00 гривень 


