Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами):
щодо процедури відкриті торги на закупівлю:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція будівель Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» (коригування проекту) за адресою вул. Юрія Іллєнка (колишня Мельникова), 24 у
Шевченківському районі м. Києва (код за ДК 021:2015 – 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного
будівництва та об’єктів цивільного будівництва)
(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-04-002810-c)
Обґрунтування
Технічних та якісних характеристик предмета
Розміру бюджетного призначення
закупівлі
таочікувана вартість предмета закупівлі

Найменування предмета
закупівлі із зазначенням
коду ЄЗС

Вид та ідентифікатор
процедури закупівлі

Очікувана
вартість
закупівлі

1

2

3

4

5

63 523 541,00

У зв’язку з тим, що відбулися зміни в частині вихідних
даних на проектування, а саме: Технічні умови № 002/ТУ320 від 15.08.2018 р. на теплопостачання об’єкта
будівництва (анульовані). Приєднання до мереж
теплопостачання передбачається згідно існуючого
договору №340420 від 4.06.2018 р., було внесено зміни до
Завдання на проектування в частині вимог щодо
теплопостачання будівлі з використанням теплових
насосів. Як наслідок, це привело до зміни принципових
інженерних рішень прибудови: 1. Забезпечення
теплопостачання систем вентиляції прибудови від
теплових насосів «повітря – вода» з відповідним
температурним діапазоном роботи; 2. Забезпечення
приготування гарячої води для системи ГВП прибудови
тепловими насосами «повітря – вода» з відповідним
температурним діапазоном роботи. 3. Навантаження на
міські теплові мережі та індивідуальний тепловий пункт
зменшується, а існуючого теплового навантаження (до
реконструкції) достатньо для забезпечення потреб
опалення. Теплопостачання вентиляції та ГВП
забезпечується тепловими насосами і, як наслідок,
постачання теплової енергії передбачається за діючим
Договором з КП «Київтеплоенерго», а існуючі міські
теплові мережі не підлягають перекладці. 4. Робота
теплових насосів забезпечується електропостачанням від
існуючої трансформаторної підстанції 10/0,4кВ, що
підлягає реконструкції. Електричне навантаження об’єкта
після реконструкції знаходиться в межах діючих
Технічних умов
на електропостачання об’єкта
реконструкції. Окрім того, в завданні на проектування
додано вимогу влаштування навчальних класів
лабораторії в рівні четвертого поверху. Таким чином,
потребують коригування: 1. Рішення генерального плану
(в частині інженерних мереж); 2. Архітектурно-будівельні

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 40
Закону України «Про публічні закупівлі»,
переговорна
процедура
закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі
якщо після укладення договору про закупівлю
у замовника виникла необхідність у закупівлі
додаткових аналогічних робіт у того самого
учасника. Закупівля додаткових аналогічних
робіт у того самого учасника здійснюється
протягом трьох років після укладення договору
про закупівлю, якщо загальна вартість таких
робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни
основного договору про закупівлю, укладеного
за результатами проведення тендера.
Внаслідок проведення переговорної процедури
була надана цінова пропозиції з погодженням
ціни
та
інформація
обґрунтування
застосування
переговорної
процедури
закупівлі з посиланням на експертні,
нормативні, технічні та інші документи, що
підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі.
Врахована інформація, що міститься в
Інтернет-мережі у відкритому доступі, в
системі електронних закупівель ProZorro.
Відповідно до Кошторису на 2021 рік
Затвердженого
Міністерством
охорони
здоров’я України 24.01.2021 року за
бюджетною програмою КПКВ 2301170 Діагностика і лікування захворювань із
впровадженням експериментальних та нових
медичних технологій у клініках науководослідних установ та в вищих навчальних
медичних закладах Міністерства охорони

ДСТУ
Б.Д.1.1-1:2013
«Реконструкція
будівель
Державної
установи
«Науково-практичний
медичний
центр дитячої
кардіології та кардіохірургії
Міністерства
охорони
здоров’я
України»
(коригування проекту) за
адресою вул. Юрія Іллєнка
(колишня Мельникова), 24 у
Шевченківському районі м.
Києва (код за ДК 021:2015 –
45200000-9 Роботи, пов’язані
з об’єктами завершеного чи
незавершеного будівництва та
об’єктів
цивільного
будівництва)
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рішення (план 4 поверху); 3. Технологічні рішення
(навчальні класи лабораторії); 4. Розділ Опалення та
вентиляція; 5. Розділ Електротехнічні рішення; 6.
Частково розділ Водопостачання та каналізація; 7. Розділ
Енергоефективність; 8. Кошторисна документація. Через
необхідність приведення проектної документації за
вказаним проектом будівництва у відповідність до
виявлених, в процесі реалізації зазначеного Договору,
сторонами додаткових обсягів робіт та за результатами
перегляду проектних рішень, здійснено коригування
зазначеного проекту будівництва в частині необхідних
змін. Враховуючи проведені заходи щодо коригування
проектної документації та проходження її експертизи,
виникла необхідність у закупівлі додаткових будівельних
робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали
необхідними для реалізації проекту будівництва та
технічно, технологічно та економічно пов’язані з
основним договором про закупівлю робіт за державні
кошти від 06.11.2020 № 460/2020ДП. У зв’язку з
необхідністю виконання виявлених додаткових робіт,
генеральним проектувальником ФОП «Збаратський Олег
Віталійович» було здійснено коригування проекту, за
результатами якого ТОВ «ПРОЕКСП» проведено
експертизу проектної документації. Наказом Міністерства
охорони здоров’я України затверджено проектну
документацію по об’єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
«Реконструкція будівель Державної установи «Науковопрактичний медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»
(коригування проекту) за адресою вул. Юрія Іллєнка
(колишня Мельникова), 24 у Шевченківському районі м.
Києва (код за ДК 021:2015 – 45200000-9 Роботи, пов’язані
з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та
об’єктів цивільного будівництва). Додаткові роботи, що
не були передбачені початковим проектом та які увійшли
до скоригованої кошторисної частини проектної
документації, є технічно та технологічно пов’язаними, з
роботами, які виконувались на об’єкті. Крім того, у разі
виконання додаткових робіт по об’єкту іншою підрядною
організацією, ніж та, що виконувала основний комплекс
робіт, існує вірогідність втрати замовником гарантій
підрядника щодо гарантійних термінів експлуатації
об’єкту, його конструктивних елементів протягом певного
проміжку часу після введення об’єкта в експлуатацію.
Відповідно до проектної документації, експертного звіту
та прийнятого рішення замовником, вартість додаткових
будівельних робіт не перевищує 50 відсотків вартості
основного договору від 06.11.2020 № 460/2020ДП. Згідно
з пунктом 5 частини другої статті 40 Закону України «Про
публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі якщо після

здоров'я України, кошти передбачені для
закупівлі «Роботи, пов’язані з об’єктами
завершеного чи незавершеного будівництва та
об’єктів цивільного будівництва».

укладення договору про закупівлю у замовника виникла
необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт у
того самого учасника. Закупівля додаткових аналогічних
робіт у того самого учасника здійснюється протягом трьох
років після укладення договору про закупівлю, якщо
загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50
відсотків ціни основного договору про закупівлю,
укладеного за результатами проведення тендера.
Закупівля додаткових робіт відповідає вимогам
законодавства
щодо
застосування
переговорної
процедури і забезпечить реалізацію будівництва об’єкта
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція будівель Державної
установи «Науково-практичний медичний центр дитячої
кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони
здоров’я України» (коригування проекту) за адресою вул.
Юрія
Іллєнка
(колишня
Мельникова),
24
у
Шевченківському районі м. Києва (код за ДК 021:2015 –
45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи
незавершеного будівництва та об’єктів цивільного
будівництва)» в цілому. Документи, що підтверджують
наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі: 1. Звіт про результати проведення процедури
закупівлі UA-2020-09-29-002282-b від 06.11.2020 р. 2.
Договір підряду від 06.11.2020 № 460/2020ДП. 3.
Експертний звіт. 4. Додаток до експертного звіту. 5. Наказ
МОЗ України. 6. Титул об’єкта будівництва.

