
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: 

КОД ДК 021:2015 ДК 021:2015:71520000-9: Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (Виконання функцій служби замовника та здійснення 

технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті: 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-2021-11-29-011466-c ) 

Найменування предмета 
закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Очікувана 
вартість 

закупівлі 

Обґрунтування 

Технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі 

Розміру бюджетного призначення 

таочікувана вартість предмета закупівлі 

1 2 3 4 5 

КОД ДК 021:2015 ДК 

021:2015:71520000-9: Послуги з 
нагляду за виконанням 
будівельних робіт (Виконання 
функцій служби замовника та 
здійснення технічного нагляду 
за виконанням робіт на об’єкті: 
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)) 

 

 

UA-2021-11-29-

011466-c 

 

 
 

1 342 326.40 

У зв’язку з тим, що були проведені заходи щодо 
коригування проектної документації та проходження її 

експертизи, заключення договору про закупівлю 
№365/2021ДП від 29.11.2021 між Державною установою 
«Науково-практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України» та ТОВ 
«Рембуд-1» на закупівлю додаткових 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, та через необхідність здійснення технічного 
нагляду на об’єкті: 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 та з 

метою забезпечення належного технічного нагляду на 
даному об’єкті, так як заміна виконавця технічного 
нагляду за виконанням робіт по об’єкту передбачає 
тимчасове зупинення виконання робіт, що може 
призвести до пошкодження, псування, погіршення 
якісних та технічних показників окремих елементів 
будівництва, що в свою чергу може призвести до 
надлишкового витрачання коштів для відновлення таких 

якісних та технічних показників. Залучення виконавця 
технічного нагляду та функцій служби замовника за 
виконанням робіт по об’єкту, який вже виконував роботи 
з технічного нагляду та функцій замовника надає 
можливість забезпечити виконання робіт без зупинення, а 
при закінченні робіт забезпечить введення об’єкта в 
експлуатацію в зазначений строк. Крім того, 

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 КПКВК 2301170 – 
«Діагностика і лікування захворювань із 
впровадженням експериментальних та нових 
медичних технологій у клініках науково-
дослідних установ та в вищих навчальних 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-011466-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-011466-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-29-011466-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-04-002810-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-04-002810-c


відповідальність за якісне виконання робіт буде нести 
один виконавець, що дасть можливість уникнути спірних 
ситуацій. Відповідно до проектної документації, 
експертного звіту та прийнятого рішення замовником, 
вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків 
вартості основного договору від 08.12.2020 № 544/2020Т. 

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. Закупівля додаткових робіт 
відповідає вимогам законодавства щодо застосування 
переговорної процедури і забезпечить виконання функцій 
служби замовника та здійснення технічного нагляду за 
виконанням робіт на об’єкті: 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 в цілому. Документи, що підтверджують наявність 
умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1. 
Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-
2020-11-05-005864-b від 08.12.2020 р. 2. Договір 

№544/2020T від 08.12.2020р. 2. Договір підряду від 
29.11.2021 № 365/2021ДП. 3. Експертний звіт та додаток. 
4. Обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі. 

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

 

 


