
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016N° 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
держ авному реєст рі юридичних осіб, фізичних осіб  —  

підприємців та громадських формувань, його
категорія:

Вінницький національний аграрний 
університет, ЄДРПОУ 00497236, 

м.Вінниця, вул. Сонячна, 3, Україна, 
21008

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за 
Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на 
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кож ного лота) та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності):

ДК 021:2015:45260000-7: Покрівельні роботи 
та інші спеціалізовані будівельні роботи

Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-07-08-010799-с

Найменування структурного підрозділу: Центр адміністративно господарської 
роботи та виробничої дальності

Обгрунтування доцільності закупівлі: закупівля робіт здійснюється для 
забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі навчального корпусу № 2 
"Вінницького національного аграрного університету", вул. Сонячна, 3, з урахуванням 
технічного стану об’єкта та у відповідності з ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: Технічні та 
якісні характеристики предмета закупівлі Капітальний ремонт житлового фонду: 
капремонт покрівлі навчального корпусу №2 по вул. Сонячна 3, м. Вінниця визначені на 
підставі розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих 
в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і 
конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі будівництва повинна відповідати 
вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації.

Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт 
повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної 
(санітарно-гігієнічної) експертизи (у разі наявності).

Керівник структурного 
підрозділу Прищепа С.Л.

(П.І.П.)

« /X _» О V_______ 20^А_р.

контактний телефон
відповідальної особи * 380 % 394 П ОМ

Обґрунтування розміру бюджетного призначення Розмір бюджетного призначення 
встановлений відповідно допроектно-кошторисного призначення складає 420 000 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 420 000грн.



Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної 
вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації яка
складена відповідно до ДСТУ Б  Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 
будівництва» складає 420 000,00 грн.

Економіст II кат. Жорняк О.П.
(77. І. П.)  (підпис)


