
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: 
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №7» Кам’янської 

міської ради; 

вул. Ніжинська, 7, м. Кам’янське, 51922; 

код за ЄДРПОУ – 23372371; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні 

зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   

«ДК 021:2015 - 45260000-7 - покрівельні роботи та інші спеціалізовані 

будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №7" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ, який розташований за адресою: 51922, Україна, Дніпропетровська 

область, м.Кам’янське, ВУЛ.НІЖИНСЬКА, буд.7» 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-04-08-006552-b  

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника. 

  

№ 

з/п 
Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість 

1 Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих 

азбестоцементних листiв 

м2 1215 

2 Розбирання лат (решетування) з брускiв з прозорами м2 815 

3 Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, 

звисiв тощо з листової сталi 

м 302 

4 Розбирання парапетних грат м 150 

5 Розбирання водостiчних труб з листової сталi з 

землi та помостiв 

м 80 

6 Улаштування лат (решетування) з прозорами iз м2 815 



брускiв пiд покрiвлю з азбестоцементних листiв 

7 Улаштування покриття з азбоцементних листів  м2 1215 

8 Улаштування з листової сталi фасонних елементів  м2 761,2 

9 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, 

огородження конструкцiй 

т 0,612 

10 Монтаж металоконструкцiй огороджень  т 0,64872 

11 Грунтування металевих поверхонь  м2 24 

12 Фарбування металевих грат, рам, труб  м2 24 

13 Навантаження смiття вручну т 25,906 

14 Перевезення сміття т 25,906 

 

*Виконання поточного ремонту покрівлі із матеріалів Виконавця. 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «ДК 021:2015 - 

45260000-7 - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи 

(поточний ремонт покрівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "СЕРЕДНЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №7" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, який 

розташований за адресою: 51922, Україна, Дніпропетровська область, 

м.Кам’янське, ВУЛ.НІЖИНСЬКА, буд.7» відповідає розрахунку видатків до 

кошторису закладу на 2021 рік (загальний фонд).  

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до 

комерційних пропозицій та становить 799900,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру 

бюджетного призначення. 


