
      Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення на закупівлю робіт по об’єкту будівництва
«Реконструкція будівель та споруд амфітеатру в м. Рахів по вул. Буркут, буд б/н. Коригування»  (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція) у  2022 р., номер закупівлі  UA-2022-08-31-007057-a
          Враховуючи затверджену кошторисну документацію та отриманий  позитивний висновок по експертизі даної документації по об’єкту «Реконструкція будівель та споруд амфітеатру в м. Рахів по вул. Буркут, буд б/н. Коригування»  (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція) необхідно здійснити закупівлю робіт з врахуванням очікуваної вартості такої закупівлі. 
          Кошторисна частина проектної документації  та її коригування  були розроблені відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1:2013 та затверджені у встановленому порядку до 08.11.2021 року. У наказі Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» встановлено порядок визначення замовником очікуваної вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі». При визначенні очікуваної вартості використовуємо зведений кошторисний розрахунок. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з наступним її коригуванням.
         Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва включає в себе окрім будівельних робіт з придбанням устаткування ряд інших складових, зокрема: кошти на утримання служби замовника, технічний нагляд, кошти на проведення процедури закупівлі, вартість проектних робіт, вартість експертизи проектної документації, здійснення авторського нагляду тощо. Оскільки ці складові є окремими, незалежними предметами закупівлі, тому для визначення вартості безпосередньо робіт по  об’єкту «Реконструкція будівель та споруд амфітеатру в м. Рахів по вул. Буркут, буд б/н. Коригування» із зведеного  кошторисного розрахунку їх вартість віднімається, внаслідок чого отримуємо очікувану вартість закупівлі самих робіт. Також слід врахувати те, що  16 жовтня 2020року вже було оголошено тендер (ідентифікатор закупівлі UA-2020-10-16-004329-c) по даній кошторисній документації  очікуваною вартістю 2191733 грн. без ПДВ. В цій закупівлі було оголошено закупівлю робіт, за винятком  робіт по  Розділу «Мощення». Отже  закупівля робіт щодо мощення по об’єкту відбувається  окремо, і їх очікувана вартість згідно розрахунку  складає 238367 грн.без ПДВ. При обрахунку очікуваної вартості закупівлі робіт по об’єкту сума податку на додану вартість не враховується, оскільки закупівля  здійснюється в рамках проекту міжнародної технічної допомоги ЄС «Сприяння культурі гуцульського етносу в румунсько - українському прикордонному регіоні» Грантова угода № 2SOFT/2/1/10 від 05 лютого 2020 року, реєстраційна картка Проекту №4504-02 від 22.08.2022року. Закупівля Робіт за кошти Гранту  здійснюється  в пільговому режимі без ПДВ на підставі міжнародного договору - Рамкової Угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств № 994-763 від 03 вересня 2008 року, ратифікованою Законом України № 360-VI від 03.09.2008р.



