
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Капітальний ремонт покрівлі над спортивним залом за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. 

М. Немолота, 12 

(роботи по капітальному ремонту покрівлі над спортивним залом) 

(ДБН А.2.2-3:201 Склад та зміст проектної документації на будівництво) 

(Код ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

Відокремленого структурного підрозділу «Конотопський індустріально - педагогічний фаховий 

коледж Сумського державного університету» та норм чинного законодавства і прописані в 

оголошенні про проведення спрощеної закупівлі наступним чином: ″Учасники спрощеної 

процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які вимагаються для 

підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 

вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Додатку 2, а саме: 

1. Відомості про Учасника (у форматі сканованого документа): 

- установчі документи Учасника – Статут зі змінами та доповненнями (для юридичних осіб) / 

паспорт та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(ідентифікаційного номера) – для фізичних осіб-підприємців; 

- витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, що містить відомості про Учасника.  

2. Сканований документ, виданий органом державної фіскальної (податкової) служби про 

реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість – у разі, якщо Учасник є платником 

цього податку. Якщо Учасник не є платником ПДВ – подається сканований документ, що свідчить 

про форму оподаткування Учасника. 

3. Довідка, що подається у формі сканованого документа, (підписана, датована), яка містить 

відомості про Учасника (Додаток 4 до документації щодо проведення спрощеної процедури). 

4. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід (надати в відповідній таблиці)  

№ 

з/п 

Посада* Прізвище, ім`я та 

по батькові 

працівника 

Спеціальність або 

професійна 

кваліфікація 

Постійний або 

тимчасовий працівник 

1 2 3 4 5 

     
*До довідки включаються працівники робочих професій. 

4. Гарантійний лист у довільній формі про забезпечення учасником відповідних робіт у 

повному обсязі, у відповідні строки. 

5. Гарантійний лист від Учасника  наступного змісту: 

«Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під дією 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про 

санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну 

діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи 

іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору підряду”. 

6. Цінову пропозицію (Додаток 5 до документації щодо проведення спрощеної процедури). 



7. Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору, що міститься в Додатку № 4 до 

Оголошення. 

Лист-згода з умовами проекту договору 

 Ми (повна назва організації учасника спрощеної закупівлі) цим листом підтверджуємо 

свою повну згоду з умовами проєкту договору, які викладені у Додатку № 3 до документації щодо 

проведення спрощеної процедури. 

Посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи учасника спрощеної закупівлі, печатка 

(за наявності) 

8. Лист – довідка про спроможність Учасника власними і залученими силами та засобами 

виконувати роботи за відсутності авансу платежу. 

9. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про 

наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду 

господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду 

діяльності передбачено законом. 

10. Лист – гарантія, складена учасником у довільній формі, в якій учасник гарантує при 

виконанні робіт дотримуватися заходів із захисту довкілля. 

11. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів (не менше двух) за таким самим 

предметом закупівлі. 

12. Акт огляду об’єкту, заповнений належним чином (огляд повинен бути здійснений до кінця 

строку подачі пропозицій учасників даної процедури закупівлі), для виконання робіт, які є 

предметом закупівлі (відповідно до форми Учасника).  

13. Копія сертифікату, що надано Учаснику, на систему управління якості відповідно до 

ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги» за кодом ДКПП 41.20 – Будівництво 

житлових та нежитлових будівель. 

14. Копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності 

матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, щодо виконання 

наступних видів робіт підвищеної небезпеки: 

- Роботи на висоті понад 1.3 м.; 

- Експлуатація (застосування) вантажнопідіймальних кранів. 

15. Копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки щодо виконання наступних видів 

робіт підвищеної небезпеки: 

- Вантажно – розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; 

- Капітальний ремонт будинків і споруд. 

16. Документи, виготовлені безпосередньо Учасником, що подаються у складі пропозиції, 

повинні бути відскановані з оригіналів документів, та містити такі реквізити: дата, вихідний номер (за 

наявності), прізвище, ім'я та підпис уповноваженої особи Учасника. Копії інших документів, що 

подаються у складі пропозиції, мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку. 

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених 

чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.  

Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні 

позначення та термінологію, пов’язані з роботами, що закуповуються, передбачені існуючими 

міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, 

іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 

національними стандартами, нормами та правилами вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».  



Також всі посилання у цій документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний 

процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або 

еквівалент»».″  

Додаток до обґрунтування додається.  

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 184 189 з ПДВ (один мільйон сто вісімдесят 

чотири тисячі сто вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок) і визначена відповідно до кошторисної 

документації «Капітальний ремонт покрівлі над спортивним залом Відокремленого структурного 

підрозділу «Конотопський індустріально - педагогічний фаховий коледж Сумського державного 

університету» за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота, 12 (роботи з капітальному 

ремонту покрівлі над спортивним залом)».  

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування закупівель 

здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану. Фінансування робіт з капітального  ремонту покрівлі над спортивним 

залом Відокремленого структурного підрозділу «Конотопський індустріально - педагогічний фаховий 

коледж Сумського державного університету» за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота, 

12 (роботи з капітальному ремонту покрівлі над спортивним залом)» планується за рахунок коштів 

«Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти (передбачених МОН за бюджетною 

програмою 2201140)». 


