
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 

ДК 021:2015-45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних 

служб, крематоріїв і громадських убиралень „Нове будівництво тублікарні ОКТМО 

Фтизіатрія в с. Н. Апша, вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатської області". 

Коригування 

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-UA-2021-12-17-020928-c. 

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".  
Департаментом охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації та 

ТОВ „ВЕЛЬТ КАПІТАЛ"укладено Договір від 08.04.2020 № 4/Гза результатом процедури 

відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-15-003557-с), предметом якого є 

виконання будівельних робіт на об’єкту„Нове будівництво тублікарні ОКТМО Фтизіатрія 

в с. Н. Апша, вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатської області". Під час 

проведення будівельних робіт виникла велика кількість додаткових видів та обсягів робіт, які 

не могли бути враховані на початку виконання будівельних робіт по будівництву та не 

передбачені у проектно-кошторисній документації по об’єкту будівництва, що потребує 

проведення коригування проектно-кошторисної документації. Ці види робіт потребують 

прийняття нових проектних рішень з метою якісного завершення будівництва об’єкту та 

його експлуатації. Пунктом 1.7 договору від 08.04.2020 № 4/Г передбачено що склад та 

обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до 

проектно-кошторисної документації.Відповідно до договору від 23.06.2021 № 05/21-П, ПП 

„ТАМ ПРОЕКТ-СЕРВІС", як генеральним проектантом виконані роботи по коригуванню 

проектно-кошторисної документації по об’єкту: „Нове будівництво тублікарні ОКТМО 

Фтизіатрія в с. Н. Апша, вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатської 

області"та отримано експертний звіт (позитивний), виданий ТОВ „ЄВРОЕКСПЕРТИЗА" 

щодо розгляду проектної документації від 04.12.2021 №324/11/21. Оскільки виникла 

необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт, які не були передбачені у попередній 

ПКД, але які є необхідними для належного виконання заходів проекту та є продовженням 

комплексу робіт по будівництву та враховуючи наявність підстав відповідно до Закону 

України „Про публічні закупівлі"прийнято рішення провести переговорну процедуру з тим 

самим учасником, а саме з ТОВ „ВЕЛЬТ КАПІТАЛ". 

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 021:2015-45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров’я та будівель соціальних 

служб, крематоріїв і громадських убиралень„Нове будівництво тублікарні ОКТМО 



Фтизіатрія в с. Н. Апша, вул. Черничко, 14 Тячівського району Закарпатської області" 

Коригуванняздійснити шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з  підстави, 

що визначена згідно пункту 5 частини 2 ст. 40 Закону, а саме: якщо після укладання договору 

про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт 

чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг 

можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за 

результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того 

самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про 

закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни 

основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера. 

За результатами проведених переговорів між Департаментом охорони здоров'я 

Закарпатської обласної державної адміністраціїта Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Вельт Капітал»сторонами погоджено обсяг закупівлі робіт, її очікувану 

вартість та період виконання робіт з 01 січня 2022 року та до 30 червня 2022 року. 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета 

закупівлі: грантові та місцеві кошти 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", 17 487 708,00 грн. 

(сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот вісім гривень 00 коп.), без 

ПДВ. 

 


