
                                                                                            Додаток до протоколу уповноваженої особи  

                                                                  Львівського національного університету імені Івана Франка  

                                                                                                                                                     29.10.2021р. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі 
«Капітальний ремонт нежитлової будівлі (літера Б-1 за техпаспортом) та 

благоустрій території з влаштуванням громадського простору ЛНУ ім. Івана 

Франка на вул. Грушевського, 4 у м. Львові (Характер робіт - капітальний 

ремонт)» (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» 

1 Назва предмету закупівлі «Капітальний ремонт нежитлової будівлі 

(літера Б-1 за техпаспортом) та благоустрій 

території з влаштуванням громадського 

простору ЛНУ ім. Івана Франка на вул. 

Грушевського, 4 у м. Львові (Характер 

робіт - капітальний ремонт)» (ДК 021:2015 – 

45453000-7 Капітальний ремонт і 

реставрація)» 

2 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмету закупівлі 

Найменування робіт: «Капітальний ремонт 

нежитлової будівлі (літера Б-1 за 

техпаспортом) та благоустрій території з 

влаштуванням громадського простору ЛНУ 

ім. Івана Франка на вул. Грушевського, 4 у 

м. Львові (Характер робіт - капітальний 

ремонт)» (ДК 021:2015 – 45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація)» 

 Закупівля проводиться для забезпечення  
потреб структурних підрозділів Львівського 

університету. Загальний обсяг, технічні та 

якісні характеристики товару визначені 

відповідним керівником структурного 

підрозділу у Додатку № 3 «Технічне завдання» 

до Тендерної Документації.  

Місце та строк поставки послуг:  м. Львів вул.    

Грушевського, 4 до 31.12.2021 р. 
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3 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмету закупівлі*, 

розміру бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість закупівлі сформована з 

урахуванням зведеного кошторисного 

розрахунку та експертизи робіт на вказані 

роботи з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

"Правила визначення вартості будівництва", 

прийнятого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

від 05.07.2013 № 293 із застосуванням 

Примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

від 18.02.2020 № 275. 

Очікувана вартість 3 589 275,65 грн з ПДВ 

Розмір бюджетного призначення 

(визначений у кошторисі Університету на 

2021 рік)  
3 589 275,65 грн з ПДВ 


