
 

 

ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від                
11 жовтня 2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2022-06-08-
006634-a  

1. 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 – 45310000-3 - Електромонтажні роботи  (Частковий монтаж 1-го 

поверху автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на 
об’єкті – Будівля дошкільного навчального комплекса (ясла-садок) «Калинонька» 
Новомиргородської міської ради. Адреса: Кіровоградська область, Новомиргородський 
район, м. Новомиргород, вул. Є.Присяжного, 57) 

 
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 
встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним 
стандартам (технічним умовам)), діючими на період проведення закупівлі та виконання 
робіт (послуг). 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі розроблялись на підставі 
аналізу аналогічних закупівель на офіційному сайті http://prozorro.gov.ua та з урахуванням 
локального кошторису на будівельні роботи «Частковий монтаж 1-го поверху 
автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу на об’єкті – 
Будівля дошкільного навчального комплекса (ясла-садок) «Калинонька» 
Новомиргородської міської ради. Адреса: Кіровоградська область, Новомиргородський 
район, м. Новомиргород, вул. Є.Присяжного, 57». 

 
3. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі 

 
Очікувану вартість предмету закупівлі визначено з урахуванням «Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом 
Мінекономіки від 18.02.2020 №275, та затвердженого кошторису на будівельні роботи 
«Частковий монтаж 1-го поверху автоматичної системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу на об’єкті – Будівля дошкільного навчального комплекса (ясла-
садок) «Калинонька» Новомиргородської міської ради. Адреса: Кіровоградська область, 
Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Є.Присяжного, 57». 

 
4.Обґрунтування розміру бюджетного призначення 
 
Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі даного виду предмета закупівлі, та затверджено рішенням тринадцятої сесії 
восьмого скликання Новомиргородської міської ради Кіровоградської області від 17 
грудня 2021 року № 465 ««Про бюджет Новомиргородської міської територіальної 
громади на 2022 рік» 
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