
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від 06.10.2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015: 45450000-6 -  Інші завершальні будівельні 
роботи «Поточний ремонт приміщення спеціального призначення в будівлі літ. Р-2 за 
адресою: м. Харків, майдан Захисників України, З»

Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 
45450000-6 -  Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт приміщення 
спеціального призначення в будівлі літ. Р-2 за адресою: м. Харків, майдан Захисників 
України, 3» здійснюється відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

L_____Визначення потреби в товарах, роботах, послугах:
№ Назва Код товару чи Кількіс Од. Місце поставки чи Строк

номенклатур послуги, ть вимір місце надання послуг поставки
ноі позиції, визначеного або робіт товару,
переліку згідно з Єдиним надання
послуг або закупівельним послуг.
робіт словником, що 

найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі.

або робіт

1 Поточний
ремонт
приміщення
спеціального
призначення
в будівлі літ.
Р-2 за
адресою: м. 
Харків, 
майдан 
Захисників 
України, 3

45450000-6 -  
Інші
завершальні
будівельні
роботи

1 послуга 61001, Україна, 
Харківська область, 
місто Харків, 
МАЙДАН 
ЗАХИСНИКІВ 
УКРАЇНИ, будинок 3

20.12.2021

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних 
характеристик.

Якість будівельних матеріалів, які використовуються в ході надання Послуг повинна 
відповідати Державним стандартам, технічним умовам, які діють в Україні

На об'єкт надання послуг, поширюється дія окремих положень ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 
«Правила визначення вартості будівництва», у тому числі в частині застосування 
відповідних ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, які 
будуть виконані під час проведення поточного ремонту.

3. Аналіз ринку.
З метою проведення даної закупівлі, квартирно-експлуатаційною службою Академії 

розрахунок очікуваної вартості послуг здійснюється на підставі визначення середньої 
вартості виходячи із 3 цінових (комерційних) пропозицій, що направили на адресу Академії 
надавачі послуг у сфері поточного ремонту, а саме:

ФОГІ Гарбуз І.О. надав пропозицію вартістю 571 000,00 гри;
ФОП Лисенко А.Ю. надав пропозицію вартістю 573 000.00 грн.



ТОВ «АРТДЕНБУД» надав пропозицію вартістю 571 960,00 грн

4. Визначення вимог до умов надання послуг і оплати.
4.1. Розрахунки за надані Послуги здійснюються після факту їх надання належним 

чином, на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (за примірною формою КБ- 
2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за примірною формою 
КБ-3) та отримання Замовником усієї необхідної виконавчої документації про виконання 
Договору, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, з 
відстрочкою платежів до 10 календарних днів.Під час проведення процедури закупівлі 
тендерні пропозиції готуються українською мовою.

4.2. Місце надання послуг з поточного ремонту: 61001, Україна, Харківська область, 
місто Харків, МАЙДАН ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 3;

4.3. Строк надання послуг з поточного ремонту: до 20.12.2021 року.
5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
5.1. Метод визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі -як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, а саме направлено 3 письмові 
запити цінових пропозицій надавачам послуг та отримано комерційні пропозиції, щодо 
проведення «Поточного ремонту приміщення спеціального призначення в будівлі літ. Р-2 за 
адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 3», а саме:

Ц,„ = (Ц, +... + ц„.) / к,

Ц„, очікувана ціна за одиницю;

Ць Ц, ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов;

К кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

571 986,00 = (571 000.00+573 000,00+571 960,00)/3

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 45450000-6 -  

Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт приміщення спеціального 
призначення в будівлі літ. Р-2 за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, З» 
очікуваною вартістю 571 986,00 (п’ятсот сімдесят одна тисяча дев’ятсот вісімдесят шість 
грн..00 коп.).виходячи із середньої вартості наданих пропозицій.

Начальник квартирно-експлуатаційної служби
підполковник Олександр ЛЯ ШИК
06.10.2021р.


