
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

предмета закупівлі

1 Назва предмета 
закупівлі Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторію

загальної  практики  -  сімейної  медицини  Лука-

Мелешківського центру ПМСД по вул. Тиврівське шосе,18,

с.Лука-Мелешківська,  Вінницький  район,  Вінницька

область. (коригування 2) (додаткові роботи)
Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-10-001456-a
2 Обґрунтування 

технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі

За   результатами  процедури  відкритих  торгів
оприлюднених за оголошенням UA-2021-01-11-000125-a,
Лука-Мелешківською  сільською  радою  укладено
підрядний  договір  від  15  березня  2021  року  з  ТОВ
«Олеріт»  (ЄДРПОУ: 31836183 )  на виконання робіт по
об’єкту:  «Реконструкція частини будівлі стаціонару під
амбулаторію  загальної  практики-сімейної  медицини
Лука-Мелешківського центру ПМСД по вул. Тиврівське
шосе,  18   с.  Лука-Мелешківська,  Вінницький  р-н,
Вінницька обл.» (за кодом національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
454540000-4 «Реконструкція».  

Відповідно до пункту 5 частини 2 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  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  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. 

Додаткові  аналогічні  роботи  за  даною
переговорною  процедурою  по  об’єкту:  «Реконструкція
частини  будівлі  стаціонару  під  амбулаторію  загальної
практики-сімейної  медицини  Лука-Мелешківського
центру  ПМСД  по  вул.  Тиврівське  шосе,  18   с.  Лука-



Мелешківська,  Вінницький  р-н,  Вінницька  обл.»  (за
кодом  національного  класифікатора  України  ДК
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 454540000-4
«Реконструкція» є невід’ємною частиною скоригованого
ФОП  Обіход  Дарія  Петрівна  проекту   зазначеного
об’єкту, який отримав позитивний експертний звіт ТОВ
«ІНЖЕНЕРНО БУДІВЕЛЬНЕ БЮРО» від 30 липня 2021
року  №  05-0450.  Виконання  робіт  попереднім
виконавцем  будівельних  робіт  по  вищезазначеному
об’єкту  дозволить  забезпечити  уникнення  проблем
технічного  характеру,  пов'язаних  з  експлуатацією
змонтованих  конструкцій,  сумісність  з  рядом  вже
розпочатих будівельно-монтажних робіт, які потребують
завершення.  В  зв’язку  з  тим,  що  додаткові  роботи
технічно та економічно пов’язані з первинним договором
та  первиною  проектною  документацією,  забезпечити
якість, безперервність їх виконання та вчасно завершити
всі  роботи  можливо  лише  при  виконанні  всього
комплексу  робіт  одним  виконавцем,  що  вже  виконує
основну частину робіт, згідно з основним договором. 

Вартість  виконання  робіт  за  основним  підрядним
договором  від  15  березня  2021  року  у  становить
3`299`900.00  (три  мільйони  двісті  дев’яносто  дев’ять
тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ. Замовником на
підставі  скорегованої  проектної  документації   було
визначено,  що  очікувана  вартість  додаткових
аналогічних  робіт  по об’єкту:   «Реконструкція  частини
будівлі стаціонару під амбулаторію загальної практики-
сімейної медицини Лука-Мелешківського центру ПМСД
по  вул.  Тиврівське  шосе,  18   с.  Лука-Мелешківська,
Вінницький  р-н,  Вінницька  обл.»  (за  кодом
національного  класифікатора  України  ДК  021:2015
«Єдиний  закупівельний  словник»  454540000-4
«Реконструкція»  за  даною  переговорною  процедурою
становитиме  1 274  385,00  грн.  (один  мільйон  двісті
сімдесят чотири тисячі  триста вісімдесят п’ять грн..
00  коп.),  з  урахуванням  ПДВ, що  не  перевищує  50
відсотків  вартості  головного  (первинного)  підрядного
договору від 15 березня 2021 року. 

Таким  чином,  у  даному  випадку  є  обґрунтовані
підстави застосування переговорної процедури закупівлі
додаткових  аналогічних  робіт  по  об’єкту:
«Реконструкція  частини  будівлі  стаціонару  під
амбулаторію  загальної  практики-сімейної  медицини
Лука-Мелешківського центру ПМСД по вул. Тиврівське
шосе,  18   с.  Лука-Мелешківська,  Вінницький  р-н,



Вінницька обл.» (за кодом національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
454540000-4  «Реконструкція»  у  зв’язку  з  виникненням
необхідності  у  закупівлі  додаткових аналогічних  робіт,
що  підтверджується  скоригованим  проектом,  згідно
пункту  5  частини  2  статті  40  Закону  України  «Про
публічні закупівлі».

Враховуючи  вище  викладене,  виникла
необхідність  в  проведенні  переговорів  з  попереднім
виконавцем робіт ТОВ «Олеріт» (ЄДРПОУ: 31836183 ) та
застосувати  переговорну  процедуру  закупівлі  з
додаткових робіт по предмету закупівлі:  «Реконструкція
частини  будівлі  стаціонару  під  амбулаторію  загальної
практики-сімейної  медицини  Лука-Мелешківського
центру  ПМСД  по  вул.  Тиврівське  шосе,  18   с.  Лука-
Мелешківська,  Вінницький  р-н,  Вінницька  обл.»  (за
кодом національного класифікатора України ДК 021:2015
«Єдиний  закупівельний  словник»  454540000-4
«Реконструкція»,  згідно  пункту  5  частини  2  статті  40
Закону України «Про публічні закупівлі».

3 Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення

Визначаєсть  на  підставі кошторисної  частини
скорегованої  проектної  документації очікувана вартість
додаткових  аналогічних  робіт  по  об’єкту:
«Реконструкція  частини  будівлі  стаціонару  під
амбулаторію  загальної  практики-сімейної  медицини
Лука-Мелешківського центру ПМСД по вул. Тиврівське
шосе,  18   с.  Лука-Мелешківська,  Вінницький  р-н,
Вінницька обл.» (за кодом національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
454540000-4  «Реконструкція»  за  даною  переговорною
процедурою  становитиме  1 274  385,00  грн.  (один
мільйон  двісті  сімдесят  чотири  тисячі   триста
вісімдесят п’ять грн.. 00 коп.), з урахуванням ПДВ
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