
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. 
No710 «Про ефективне використання коштів» (зі змінами) надається 

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

закупівлі 
Предмет закупівлі:  
«Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за 
адресою: вул. Звягельська, 7 Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область". 
Коригування.  
код за  ДК 021:2015: 45210000-2 « Будівництво будівель» 
 
 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої коригованої 
проектно-кошторисної документації. У разі, якщо інформація про необхідні технічні 
характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи 
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 
виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технічне завдання передбачене Додатком 1 до 
Тендерної документації. 
 
Обґрунтування доцільності закупівлі.   
Оголошення закупівлі по предмету: «Будівництво прозорого офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7 Б, м. Баранівка, 
Баранівський район, Житомирська область". Коригування  зумовлене  потребою в 
добудуванні  2 пускового комплексу будівництва в цілому, для забезпечення виконання 
функцій органу місцевого самоврядування, виконання ним  делегованих та власних 
повноважень,  відповідно  до   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
вимог іншого чинного законодавства України. 
 
 
Обґрунтування  розміру бюджетного призначення.  
Розмір бюджетного призначення розрахований на основі зкоригованого зведеного 
кошторисного розрахунку по об’єкту.  (Державний бюджет –Розпорядження КМУ від 
12.04.2021року №297-р (зі змінами), місцевий бюджет). 
 
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.  
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на основі коригованого зведеного 
кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва ««Будівництво прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7 Б, 
м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область". Коригування   , що підтверджений 
Експертним звітом (позитивним) Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр 
Комплексних Експертиз Проектів» м.Київ від 12.11.2021 №694/КД/2021 . 
Очікувана  вартість  складає  20803858,80  грн.  (Двадцять мільйонів вісімсот три тисячі 
вісімсот п’ятдесят вісім  гривень 80 копійки) з ПДВ.  
  
Ідентифікатор закупівлі: ID:  UA-2021-11-17-004159-b 


