
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру
бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi irредмета закупiвлi

(вiдповiдно до пункту 4l постанови КМУ вiд 11.10.2016 ]ф 710 <Про ефективне використання
державних коштiв> (зi змiнами))

м. Тернопiль <10> листопада 2021р.

1. Наймекуванпя, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в
€диному дер}кавному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
громадських формувань, його категорiя: !ержавний професiйно-технiчний навча,тьний
заклад кТернопiльське вище професiйне училище ресторанного cepBicy i торгiвлi>; пр. С.
Бандери, З2; код СДРПОУ - 02547688; категорiя заN{овника - юридична особа, яка
забезпечуе потреби держави або територiальноi громади.

2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним
еловником (у разi подiлу на лоти TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного
лота) та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета
закупiвлi (лотiв) (за наявностi): Капiтальний ремонт примiщення будiвлi ДПТНЗ
"Тернопiльського виIцого професiйного rшлища ресторанного cepBicy i торгiвлi" для
gýлатrцування навчЕtльно-практичного центру з професii "пекар, тiстороб, машинiст
тiстообробних машин, кондитер" по вул. Лозовецька,22, м. Тернопiль (Код ДК 021:2015:
45450000-6 - Iншi завершzrльнi булiвельнi роботи)

3. Вид закупiвлi та iдентифiкатора закупiвлi: Спрощена закупiвля UA-2021-11-10-
0|669З-а

4. Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi:
Технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до

затвердженоТ проектно-кошторисноi документацiТ. У разi, якщо iнформацiяпро необхiднi
технiчнi характеристики предмета закупiвлi мiстить посиланЕя на KoHKpeTHi торговёльну
марку чи фilрму, патент, конструкцiю або тип rrредмета закlтliвлi, джерело його походження
або виробника, масться на увазi кабо еквiвалент>. Технiчне завдання передбачене.Щодатком
2 до Оголошення.

5. Розмiр бюджетного призЕачення: 1 058 850,00 грн. з П,ЩВ.

6. Обrрунryвання розмiру бюджетного призначення: Спiвфiнансування заходiв, шlо

реалiзуються за рахунок субвенцii з державного бюджету мiсцевим бюджетаN{ на створення
навчаJIьно-практичних центрiв сучасноi професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти,
затверджено Рiшенням cecii ТМР вiд 29.|0.202|р. JФ8/10/05.

7. Очiкувана BapTicтb предмета закупiвлi: 1 058 850,00 грн. з ПДВ.

8. Обrрунryвання очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:
Очiкувана BapTicTb робiт з будiвництва, капiтального ремонту та реконструкцii визначаеться з

ypaxyвaн}ilIM,ЩСТУ Б fl.1.1-1:2013 кПравила визначення BapTocTi булiвничтво>о прийнятого нак.вом
MiHicTepcTBa регiона-гlьного розвитку, булiвничтва та житлово-комун€rльного господарства Украiни
вiд 05.07.20i3 Ns29З вiдповiдно до розробленоТ та затвердженоТ проектно-кошторисноТ документацii.
,Щана норма закрiшlена у наказi Мiнекономiки вiд 18.02.2020 J\b275 кПро затвердження примiрноi
методики визначення очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi>>, який встановлюе порядок визначеннrI
замовником очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi ToBapiB, робiт та посJý/г, закупiвля яких
здiйснюеться вiдповiдно до положень Закону Украiни <Про гryблiчнi закупiвлi>. При визначеннi
очiкуваноТ BapTocTi використовуемо зведений кошторисний розрахунок BapTocTi об'€кта будiвництва,
згiдно якого загчLtIьна кошторисна BapicTb будiвництва скJIада€ | |26 700,00,грн., у ToIvry числi:
булiвельнi роботи - 869 809,00 тис. грн.; iншi витрати - 256 891,00 тис. грн. Очiкувана BapTicTb робiт
розрахована за викJIюченням суми глави 10 кУтримання сrryrжби замовника> та глави 12 кПроектно-
вишукувальнi роботи та авторський нагляд>> зведеного кошторисного розрахунку BapTocTi об'скта
булiвничтва з урахуванням ПЩВ.
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