Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 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:
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"; 36011, Полтавська
обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ДМИТРІЄВА, будинок 7-А; ЄДРПОУ 02008951;
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК
021:2015 71330000-0 Інженерні послуги різні - проведення державної експертизи ядерної та
радіаційної безпеки робочого проекту «Капітальний ремонт процедурного приміщення (бункеру) та
пультової з метою встановлення медичного лінійного прискорювача в відділені променевої терапії
КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради"
розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, 7А»
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-11-014096-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
- Законом України від 23 травня 2017 року N 2059-VIII «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку». Згідно ст.40 даного Закону фінансування експертизи здійснюється за
рахунок Замовника проекту;
- НП 306.1.107-2005 «Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки»,
затверджений наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 21.02.2005 року
№ 21 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 року за № 372/10652,
встановлює мету, задачі, порядок та процедуру проведення державної експертизи ЯРБ.
Згідно даного порядку державна експертиза ЯРБ проводиться спеціально вповноваженим
органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки – Держатомрегулюванням України
з метою незалежної оцінки рівня технічної безпеки в сфері використання ядерної енергії.
Відповідальною експертною організацією є державне підприємство «Державний науковотехнічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 14282338), що перебуває у сфері
управління Держатомрегулювання України та призначене для здійснення науково-технічної та
експертно-аналітичної підтримки регулювальної діяльності.
Фінансове забезпечення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки здійснюється
замовником (суб’єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії) згідно з договором.
Проведення експертизи ЯРБ здійснюється Виконавцем згідно зі ст. 40 Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та відповідно до порядку, визначеного НП
306.1.107-2005 «Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки»,
затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 21.02.2005 № 21 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за № 372/10652 (далі – НП 306.1.1072005).
обсяг закупівлі – 1 послуга
строк виконання послуг – до 25 березня 2022 р.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:.
Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована методом визначення очікуваної
вартості на підставі даних ринку з отриманням цінової пропозиції.
Розмір бюджетного призначення – 63 000,00 грн
Джерело фінансування – кошти НСЗУ

