
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання п. 4
1
  Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик 

предмета закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі  

ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 

«Капітальний ремонт із 

встановлення та монтажу 

автоматичної системи 

пожежної сигналізації, 

оповіщення про пожежу та 

пожежного моніторингу на 

об’єкт: Михайлівський ліцей 

Новомиколаївської сільської 

ради Скадовського району 

Херсонської області, який 

розташовано за адресою: 

Херсонська область, 

Скадовський район, с. 

Михайлівка, вул. Шкільна, 

51» (ДК 021:2015: 45000000-

7 - Будівельні роботи та 

поточний ремонт) 

Спрощена 

закупівля 

UA-2021-11-02-

003275-c 

1 333 580,00 грн. 

(Один мільйон 

триста тридцять 

три тисячі 

п’ятсот 

вісімдесят грн. 

00 коп.)  з  ПДВ 

Технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі складені  

відповідно до потреб Михайлівського 

ліцею Новомиколаївської сільської 

ради Скадовського району 

Херсонської області та норм чинного 

законодавства і зазначені в тендерній 

документації разом з додатками до 

неї, оголошенні про проведення 

відкритих торгів. Проектно 

кошторисна документація  на 

капітальний ремонт із встановлення 

та монтажу автоматичної системи 

пожежної сигналізації, оповіщення 

про пожежу та пожежного 

моніторингу на об’єкт: 

Михайлівський ліцей 

Новомиколаївської сільської ради 

Скадовського району Херсонської 

області, який розташовано за 

адресою: Херсонська область, 

Скадовський район, с. Михайлівка, 

вул. Шкільна, 51 розроблено на  

підставі: завдання на проектування. 

Якісні та технічні характеристик 

робіт відповідають нормам та 

положенням ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013.   

Розрахунок очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

здійснено на підставі 

кошторисної документації, 

визначеної з урахуванням 

Правил визначення вартості 

будівництва ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013, затверджених наказом 

Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України від 

05.07.2013 № 293 та 

затвердженого Експертного 

звіту (позитивний). ТОВ 

«Експертиза МВК». Очікувана 

вартість визначена відповідно 

до пункту 4 розділу ІІІ наказу 

Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України «Про затвердження 

примірної методики 

визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі» 

від 18.02.2020 №275 та 

становить 1 333 580,00 грн. 

(Один мільйон триста 

тридцять три тисячі п’ятсот 

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/


вісімдесят грн. 00 коп.)   з  

ПДВ. Обсяг робіт наведено у 

додатку №5 до оголошення 

про проведення спрощеної 

закупівлі та кількість робіт – 1 

робота 
  


