
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

  

1 Назва замовника  Комунальне некомерційне підприємство «Міський 

пологовий будинок №1» Дніпровської міської ради. 

2 Код ЄДРПОУ 01984524 

3 Назва предмета закупівлі Капітальний ремонт по заміні лікарняного ліфта 

КНП «МПБ № 1» ДМР за адресою: вул. 

Воскресенська, 2, м. Дніпро 

 

4 Код національного 

класифікатора України  

ДК 021:2015 

ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні 

роботи 

5 Вид процедури Відкриті торги 

6 Ідентифікатор закупівлі З метою забезпечення безперебійної роботи 

підприємства, належного функціонування  літа 

необхідного для перевезення породілль, оголошена 

закупівля  

UA-2021-07-28-005736-b 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-

28-005736-b 

 

7 Місце поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг 

м. Дніпро, вул. Воскресенська , буд. 2 

8 Сроки поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг 

По 31 грудня 2021року. 

9 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Інформація про технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку  

тендерної документації на закупівлю  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог законодавства 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-005736-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-28-005736-b


Якість виконання робіт повинна відповідати вимогам 

законодавства України та інших діючих в Україні 

нормативно-правових актів щодо якості аналогічних або 

подібних робіт. 

 

10 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно 

до розрахунку  проекту кошторису на 2021 рік. 

11 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 1 700 000 грн з ПДВ  

12 Кількість предмета 

закупівлі 

1 робота 

13 Обгрунтування обсягів 

закупівлі 

З метою належного функціонування ліфта, необхідного 

для перевезення породілль, обсяги визначено відповідно 

до очікуваної потреби КНП «МПБ №1» ДМР, з 

урахуванням запланованих поточних завдань замовника, 

та обсягу фінансування 

 

14 Вимоги до умов поставки 

товарів/виконання 

робіт/надання послуг і 

оплати 

Термін виконання робіт протягом 2021р., 

встановлюється з урахуванням фінансових можливостей 

КНП «МПБ №1» ДМР . 

15 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України затверджена примірна 

методика визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. 

 Проведений моніторинг цін, шляхом здійснення 

пошуку, збору та аналізу інформації про ціну 

аналогічних робіт, методом порівняння ринкових цін 

Розрахунок вартості предмета закупівлі здійснено на 

підставі проектно-кошторисної документації визначеної 

з урахуванням Правил визначення вартості будівництва 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 

05.07.2013р. №293 та затвердженого Експертного звіту 

щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом. 

 

Заповнено 29.07.2021г 
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