
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Відповідно до 
пункту 4 постанови КМУ 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: ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»; 45000, вул. 
Варшавська, 10; м. Ковель; Волинська область.; код за ЄДРПОУ – 02540060. 
 2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

за ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з інженерного проєктування (Послуги з 

інженерного проєктування (Розробка проєктно-кошторисної документації для 

реконструкції навчального корпусу ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» по вулиці 

Варшавській, 10 в місті Ковелі, Волинської області, відповідний код ДК 021-2015- 

71320000-7 - Послуги з інженерного проєктування з урахуванням з ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 

 3.Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Спрощена закупівля; ідентифікатор 

закупівлі- UA-2021-10-27-008041-a. 
 4.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
1118000 грн 00 коп (один мільйон сто вісімнадцять тисяч  гривень 00 копійок). 
Очікуваної вартості проєктних та проєктно-вишукувальних робіт проводиться з 
урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б 
Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво»; 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено результатом збору та 
аналізу загальнодоступної цінової інформації. Направивши три  письмових запити 
цінової  пропозиції (електронною поштою)  потенційним постачальникам робіт а саме: 

- ПП «КОВЕЛЬКОМУНРПРОЕКТ»- цінова пропозиція – 980000 грн 00 коп. 
- ФОП «Ященко Віталій Васильович» - 1100000.00 грн 00 коп. 
- «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬПРОЕКТ» - 1274715 грн 00 коп з 

ПДВ. 
Отже, очікувана вартість робіт розрахована встановленням середньої ціни пропозиції  
яка становить -1118000 грн.00 коп з ПДВ.  
5.Розмір бюджетного призначення: 1118000 грн.00 коп.    -  Місцевий бюджет та 
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).  
6.Нормативно-правове регулювання. ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проєктування (Послуги з інженерного проєктування (Розробка проєктно-

кошторисної документації для реконструкції навчального корпусу ДЕРЖАВНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ» по вулиці Варшавській, 10 в місті Ковелі, Волинської області, відповідний 

код ДК 021-2015- 71320000-7 - Послуги з інженерного проєктування з урахуванням з 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України 

«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922- VIII (далі - Закон № 922) зі змінами та 

іншими нормативно-правовими актами. 

7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Завдання на проєктування 

 



Послуги з інженерного проєктування (Розробка проєктно-кошторисної документації 

для реконструкції навчального корпусу ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» по вулиці 

Варшавській, 10 в місті Ковелі, Волинської області, відповідний код ДК 021-2015- 

71320000-7 - Послуги з інженерного проєктування з урахуванням з ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». 

 

Договірна ціна – тверда. 

Клас наслідків (відповідальності) – СС2. 

 

№ 

 

Перелік основних даних 

 

Основні дані та вимоги 

 

1 Назва та місцезнаходження об'єкта  

 

Послуги з інженерного проєктування (Розробка 

проєктно-кошторисної документації для 

реконструкції навчального корпусу 

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» по вулиці Варшавській, 

10 в місті Ковелі, Волинської області, 

відповідний код ДК 021-2015- 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проєктування з 

урахуванням з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва». 

 

2 Підстава для проектування  Договір. 

3 Вид будівництва (нове будівництво, 

розширення, реконструкція, технічне 

переозброєння, тощо) 

Реконструкція навчального корпусу 

4 Дані про інвестора Державний навчальний заклад «Ковельський 

центр професійно-технічної освіти» 

5 Дані про замовника Державний навчальний заклад «Ковельський 

центр професійно-технічної освіти» 

6 Джерело фінансування Місцевий бюджет та Власний бюджет (кошти 

від фінансово-господарської діяльності). 

 

7 Необхідність розрахунків 

ефективності інвестицій  

Не вимагається 

 

8 Дані про генерального 

проектувальника 

Визначається на конкурсній основі. 

9 Стадійність проектуванняз 

визначенням затверджувальної стадії 

(визначається спільно замовником та 

проектувальником )  

Одностадійне. 

Робочий проєкт. 

10 Інженерні вишукування (за їх 

наявністю) 

Надаються замовником. 

11 Дані про особливі умови 

будівництва (сейсмічність, просадні 

Згідно вимогам нормативних документів 



ґрунти, підроблювані і підтоплювані 

території тощо) 

12 Основні архітектурно-планувальні 

вимоги і характеристики 

запроектованого об'єкта 

Згідно вимогам нормативних документів 

13 Черговість будівництва, необхідність 

виділення пускових комплексів.  

Виконується в одну чергу. Виділення окремих 

пускових комплексів не вимагається. 

14 Визначення класу (наслідків) 

відповідальності , категорії 

складності та установленого строку 

експлуатації 

Згідно вимогам нормативних документів. СС2 

15 Вказівки про необхідність:  

1) розроблення індивідуальних 

технічних вимог; 2) розроблення 

окремих проектних рішень в 

декількох варіантах і на конкурсних 

засадах; 3) попередніх погоджень 

проектних рішень; 4) виконання 

демонстраційних матеріалів, макетів, 

креслень інтер'єрів, їх склад та 

форма; 5) виконання науково-

дослідних та дослідно-

експериментальних робіт у процесі 

проектування і будівництва, 

науково-технічного супроводу 6) 

технічного захисту інформації;  

Провести попереднє погодження планувально-

технологічних рішень з Замовником після 

визначення переможця закупівлі. 

16 Потужність або характеристика 

об'єкта, виробнича програма  

(Всі показники уточнюються при проєктуванні) 

Реконструкція навчального корпусу з 

добудовою хачоблоку , спортивного залу, 

актового залу та робочих кабінетів з перехідною  

галереєю. 

Запроєктована будівля 2-х поверхова, 

максимальними габаритними розмірами в осях 

46.95Х55.81 м. 

Перехід від запроєктованої будівлі до 

навчального корпусу передбачено через 

перехідну галерею. 

Харчоблок з обіднім залом на 100 місць. 

Загальна екплуатаційна площа приміщень - 

1669.39 м² 

 

17 Вимоги до благоустрію майданчика Відновлення прилеглої території. 

18 Вимоги до інженерного захисту 

територій і об'єктів 

Від існуючого рішення. 

19 Вимоги щодо розроблення розділу 

«Оцінка  впливів на навколишнє 

середовище» 

Згідно вимогам нормативних документів 



 

  

20 Вимоги з енергозбереження та 

енргоефективності 

Згідно вимогам нормативних документів 

21 Дані про технології і (або) науково-

дослідні роботи, які пропонує 

застосувати замовник 

Не вимагається 

22 Вимоги до режиму безпеки та 

охорони праці 

Згідно вимогам нормативних документів 

23 Вимоги щодо розроблення розділу 

інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної 

оборони)  

Згідно вимогам нормативних документів 

24 Вимоги до систем протипожежного 

захисту об'єкту  

Згідно вимогам нормативних документів 

25 Вимоги до розробки спеціальних 

заходів 

Згідно вимогам нормативних документів 

26 Призначення нежитлових поверхів  Згідно вимогам нормативних документів 

27 Виконання експертизи Виконати експертизу за рахунок коштів 

Підрядника 

28 Склад проектної документації Проектну документацію розробити та передати 

замовнику у 4-ох примірниках і на електронних 

носіях. 

29 Технічні вимоги до проектної 

документації 

Реконструкція навчального корпусу. 

 

 

 

 

 

 

Директор     Сергій Антонюк  

   Сергій АНТОНЮК 
 

 


