Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі: ДК 021:2015 од 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
«Капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі адміністративнолабораторного корпусу (літера А-6) Державної установи "Інститут
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної
академії медичних наук України" за адресою: м. Харків, вул.
Алчевських, 10», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (відповідно до пункту 41 постанови
КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами))
1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код
замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:
Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім.
В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України», 61002,
Україна, Харківська обл, м. Харків, вул. Алчевських, 10, код 02012131,
категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про
публічні закупівлі» зі змінами
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним
закупівельним словником: ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний
ремонт і реставрація «Капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі
адміністративно-лабораторного корпусу (літера А-6) Державної установи
"Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського
Національної академії медичних наук України" за адресою: м. Харків, вул.
Алчевських, 10», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.
3. Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-04-05-006988-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі обумовлені
вимогами ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»,
прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293,
визначені у відповідності до потреб Державної установи «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії
медичних наук України» та затвердженої кошторисної документації.
Технічна специфікація передбачена Додатком 1 до Тендерної
документації.

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення сформований відповідно до
розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної
документації та визначений в розмірі 17 489 921 грн. з ПДВ.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі склала 17 489 921 грн. з ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначається відповідно до
вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»,
прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293,
та затвердженої кошторисної документації.
При визначенні очікуваної вартості був використаний зведений
кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, згідно якому загальна
кошторисна вартість будівництва складає 17 489 921 грн., у тому числі:
будівельні роботи – 17434800 грн.; інші витрати – 55121 грн. Очікувана
вартість робіт розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання
служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи і авторський
нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва з
урахуванням ПДВ.

