
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; 

проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро, 49005; 

  код за ЄДРПОУ – 08571446; 

         категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

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): 

«ДСТУ Б.Д.11-1:2013 «Капітальний ремонт корпусу №2 (літ. Б-4) Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ по пр. Гагаріна,26 в м. Дніпро». Коригування» 

ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи 

Ідентифікатор закупівлі:  
 UA-2021-07-19-004003-b 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Капітальний ремонт корпусу №2 (літ Б-4) ДДУВС по пр. Гагаріна, 26 в м. Дніпро 

передбачає ремонт туалетів, душових та системи вентиляції на усіх поверхах будівлі в якій 

розташовані приміщення казарми та гуртожитку та проживає 300 курсантів та 125 студентів.  

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «ДСТУ Б.Д.11-1:2013 

«Капітальний ремонт корпусу №2 (літ. Б-4) Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ по пр. Гагаріна,26 в м. Дніпро». Коригування», відповідає розрахунку 

видатків до кошторису Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 

2021 рік (загальний фонд) за КПКВК 1001080 «Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами із специфічними умовами навчання». 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Вартість предмета закупівлі визначається Замовником відповідно наказу 

Мінекономрозвитку № 275  від 18.02.2020 р. «Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».  

Розрахунок очікуваної вартості робіт проводився з урахуванням положень Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 

Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 та на основі будівельних норм з урахуванням 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до розробленої 

та затвердженої проектно-кошторисної документації та на підставі експертизи (з додаванням 

до пояснень експертного звіту). 

Очікувана вартість будівельних робіт складає – 30 490 411,36 грн  з ПДВ, що 

відповідає розміру бюджетного призначення. 

 

 

 


