
  Додаток 2 
            до протоколу №57 від 28.11.22р 
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі технічний нагляд по об’єкту:«Реконструкція системи опалення комунального 
некомерційного підприємства Слов'янської міської ради «Міська лікарня №1 м. Слов'янська» з улаштуванням 
твердопаливної котельні за адресою: м. Слов'янськ, вулиця Василівська, 31» (коригування) ( ДК 021:2015: 71520000-9 
Послуги  з нагляду за виконанням будівельних робіт) (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами) 
 
 1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
його категорія: Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військово-
цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області . 
Код ЄДРПОУ: 44617077, категорія замовника-орган державної влади. 
 2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та 
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: технічний нагляд по 
об’єкту:«Реконструкція системи опалення комунального некомерційного підприємства Слов'янської 
міської ради «Міська лікарня №1 м. Слов'янська» з улаштуванням твердопаливної котельні за 
адресою: м. Слов'янськ, вулиця Василівська, 31» (коригування) ( ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги  
з нагляду за виконанням будівельних робіт). 
 
 3.Ідентифікатор закупівлі:ID: UA-2022-12-02-014892-a    
 
 4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 У Замовника є необхідність у забезпеченні безперебійної, безперервної стійкої та надійної 
роботи об’єкта критичної інфраструктури за будь-яких умов. Під здійсненням технічного нагляду 
розуміють здійснення «Виконавцем» робіт з технічного нагляду протягом усього періоду, з метою 
забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, 
будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт (в тому числі контроль за 
відповідністю вартості матеріальних ресурсів  найменшому рівню цін на ринку будівельних 
матеріалів в регіоні) виконаних під час будівництва підрядником  по об’єкту.відповідно до Порядку 
здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, 
а також вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших 
нормативних документів в сфері будівництва. 

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення-  
30 530,09 грн. (тридцять тисяч п’ятсот тридцять грн. 09 коп.), без ПДВ. згідно 
Розпорядження керівника військової адміністрації від 19.08.2022 №96 та плану фінансування 
управління ЖКГ .            
 6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 30 530,09 грн. (тридцять тисяч п’ятсот 
тридцять грн. 09 коп.), без ПДВ. згідно Розпорядження керівника військової адміністрації від 
19.08.2022 №96 та плану фінансування управління ЖКГ.  

 7.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Визначено відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". 
Очікувана вартість робіт по об'єкту розрахована відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження 
кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р.№ 281 та  відповідно до Порядку 
здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, 
а також вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших 
нормативних документів в сфері будівництва. 


