
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.  Найменування,  місцезнаходження  та  код  згідно  ЄДРПОУ  замовника  в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія: 

Закарпатська обласна державна адміністрація; адреса: площа Народна, буд. 4,
м. Ужгород, 08016; код згідно ЄДРПОУ – 00022496; орган державної влади.

2. 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): 

З метою поліпшення та забезпечення належних умов праці для працівників
Закарпатської  обласної  державної  адміністрації,  розпочато  процедуру  “відкриті
торги”  на  закупівлю  робіт  за  предметом  «Поточний  ремонт  приміщень  та
електричної  мережі  третього  поверху  будівлі   Закарпатської  обласної  державної
адміністрації  в  м.  Ужгород,  площа  Народна,  4»; код  за  Єдиним  закупівельним
словником код ДК 021:2015-45450000-6 (інші завершальні будівельні роботи). 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-02-007289-b

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Необхідність виконання поточного ремонту приміщень та електричної мережі
в кабінетах працівників апарату облдержадміністрації обумовлена фізичним зносом
підлоги та дверей, пошкодженням оздоблення стін та стелі. Об’єми, склад та зміст
робіт визначені у Дефектному акті від 01.04.2021 року, який складений постійно
діючою  технічною  комісією  з  обстеження  нежитлових  приміщень,  які
орендуються  апаратом  обласної  державної  адміністрації,  за  участі   інженера-
проектувальника  утвореної  відповідно  до  наказу  керівника  апарату
облдержадміністрації від 31.03.2021 № 7.

 При проведенні поточних ремонтних робіт виконавець повинен виконувати
заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із
Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та
актів  з  охорони  праці.  Забезпечити  обов‘язкове  виконання  вимог  чинного
законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці
та  додержуватись  вимог  державних  будівельних  норм  і  державних  стандартів
України,  гігієнічних  нормативів,  санітарних  правил  і  норм  тощо.  Будівельні
матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з
поточного  ремонту  мають  відповідати  основним  вимогам,  визначеним
національним  стандартам  ДСТУ  і  будівельним  нормам  та  повинні  бути
промарковані національним знаком відповідності. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-02-007289-b


5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір  бюджетного  призначення  визначений,  відповідно  до  кошторисних
призначень на 2021 рік по місцевому бюджету (Програма підтримки комунально-
експлуатаційного,  автотранспортного  господарства  облдержадміністрації  та
збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури
на 2021 рік), становить 946 493,00 грн, з ПДВ. Проведення поточного ремонту, як
результативний  показник,  визначено  паспортом  бюджетної  програми.  Вид
предмета закупівлі- послуга.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 946 493,00 грн, з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та вартості
поточного ремонту, відповідно до Дефектного акту. 

Очікувана  вартість  предмета  закупівлі  визначена  (розрахована)  методом
порівняння  ринкових  цін.  При  визначенні  очікуваної  вартості  закупівлі
враховувалась  інформація  про  ціни  на  послугу  з  отриманих
комерційних пропозицій  на момент вивчення ринку.

Уповноважена особа, відповідальна за 
організацію та проведення процедур закупівель/
спрощених закупівель в апараті ОДА                                              Вікторія КЛОПОТАР

Заступник начальника управління ресурсного 
забезпечення апарату ОДА                                                                         Андрій МИШАНИЧ
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