Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: код 71220000-6 «Коригування проектнокошторисної документації „Нове будівництво тублікарні ОКТМО Фтизіатрія в с. Н.
Апша, вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатської області". Лікувальний
корпус на 100 ліжко/місць
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:UA-2021-06-11-012322-b.
1.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації реалізує
проект Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020
«Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі
шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській області та
впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу»,
що фінансується програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна
2014-2020 (грантовий договір № №PLBU.03.01.00-UA-0010/17-00 (включно з Доповненням
№PLBU.03.01.00-UA-0010/17-01 та №PLBU.03.01.00-UA-0010/17-02 до Грантового договору
PLBU.03.01.00-UA-0010/17-00)).
В рамках цього проекту та з метою його реалізації передбачено будівництво об'єкту "Нове
будівництво тублікарні ОКТМО «Фтизіатрія» в с. Нижня Апша вул. Черничко, №14,
Тячівського району Закарпатської області". Лікувальний корпус на 100 ліжко-місць.

Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та ПП "ТАМ ПРОЕКТ-СЕРВІС"
укладено Договір від 11.08.2017 № 17/17-ІІ предметом договору якого є виготовлення
проекно-кошторисної документації на об'єкт „Нове будівництво тублікарні ОКТМО
Фтизіатрія в с. Н. Апша, вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатськоїобласті".
Пунктом 7 "Авторське право" даного договору передбаченозахиставторського права
виконавця проекту. Крім того, Законами України "Про архітектурнудіяльність" від
20.05.1999 № 687-ХІІ та "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-ХІІ
передбаченовиключні права авторів на використаннятворівархітектури, містобудування,
садово-паркового мистецтвапередбачають і право їхучасті у реалізаціїпроектівцихтворів та
державнесприянняархітектурноїдіяльності
в
частинізахистуавторських
прав
і
забезпеченнясвободитворчостіархітекторів. Разом з тим, за порушенняавторського права
відповідно до статті 51 Закону України "Про публічні закупівлі" про авторське право
передбачаєтьсяадміністративна,цивільна
та
кримінальнавідповідальність.
Цивільнавідповідальністьможенастати у випадкузвернення особи, авторське право якоїбуло
порушено,
до
суду
(статті
16
і
432
Цивільного
кодексу
України).
Цивільнавідповідальністьможенакладатися на правопорушника й господарським судом,
якщовласникмайновогоавторського права, з одного боку, як позивач, і відповідач – з іншого
боку, є суб’єктомгосподарювання. У таких справахсудовепровадженнярегулюється нормами
Господарськогопроцесуального
кодексу
України.
Адміністративна
та
кримінальнавідповідальність за порушення прав інтелектуальноївласностіпередбачається,
зокрема, статтею 51-2 Кодексу України про адміністративніправопорушення, статтею 176
Кримінального кодексу України. Майнові права інтелектуальноївласності на об'єкт,
створений на замовлення, належать творцевіцьогооб'єкта та замовниковіспільно, якщоінше
не
встановлено
договором.
Враховуючи
той
факт,
що
автором
твору„Новебудівництвотублікарні ОКТМО Фтизіатрія в с. Н. Апша, вул. Черничко, 14
Тячівського району Закарпатськоїобласті" (Договору 11.08.2017 № 17/17-ІІ) є ПП "ТАМ
ПРОЕКТ-СЕРВІС" то укладення договору з іншимпідприємством на проведенняробіт з
проектування (коригування) вказаногооб’єкта буде порушенням норм чинного
законодавства.

Враховуючи наявність підстав відповідно до Закону "Про публічні закупівлі, прийнято
рішення закупівлю по предмету кодДК 021:2015: 71220000-6 "Коригування проектнокошторисної документації „Нове будівництво тублікарні ОКТМО Фтизіатрія в с. Н. Апша,
вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатської області". Лікувальний корпус на 100
ліжко/місць здійснити шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, що
визначена згідно абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, а саме: якщо роботи, товари
чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання за наявності одного з таких випадків, зокрема укладення договору про
закупівлю з Приватним підприємством "ТАМ ПРОЕКТ-СЕРВІС", так як існує необхідність
захисту прав інтелектуальної власності.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням положень та
вимог Грантової та Партнерської угод, Повної форми Заявки (ПФЗ), яка є невід’ємним
додатком Грантової угоди, Загальних правил закупівельбенефіціарами в рамках проектів
Польща-Білорусь-Україна та процедур національного законодавства (Закон України «Про
публічні закупівлі»).
2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
Враховуючи наявністьпідстав відповідно до Закону,прийнято рішення закупівлю предмету
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: код 71220000-6 «Коригування проектнокошторисної документації „Нове будівництво тублікарні ОКТМО Фтизіатрія в с. Н.
Апша, вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатської області". Лікувальний
корпус на 100 ліжко/місцьздійснити шляхом застосування переговорної процедури
закупівлі з підстави, що визначена згідно абзацу 4 пункту 2 частини 2 ст. 40 Закону, а саме:
якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно
певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, зокрема існує
необхідність захисту прав інтелектуальної власності.
За результатами проведених переговорів між Департаментом охорони здоров'я
Закарпатської
обласної
державної
адміністраціїта
ПП
"ТАМ
ПРОЕКТСЕРВІС"сторонами погоджено обсяг закупівлі робіт, її очікувану вартість та період
виконання робіт з моменту укладення договору та до 31 липня 2021 року, про що складено
відповідний протокол переговорів.
Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена шляхом проведення переговорів
з Учасником процедури закупівлі та з урахуванням вартості робітза результатом проведених
розрахунків, в т.ч. і наданих ПП "ТАМ ПРОЕКТ-СЕРВІС" розрахунків субпідрядних
організацій, які будуть залучені до роботи.
Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: кошти
місцевих бюджетів в рамках проекту "Зменшення ризику епідемії туберкульозу на
прикордонних територіях України і Польщі шляхом будівництва туберкульозної лікарні на
100 ліжок в Закарпатській області та впровадження інноваційних методів моніторингу,
профілактики і лікування туберкульозу", 998 219,60 грн. (Дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч
двісті дев’ятнадцять гривень 60 коп.), без ПДВ.

