
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): Коригування проектно-кошторисної документації з отриманням 

позитивного висновку експертизи по об’єкту: Реконструкція центрального 

стерилізаційного відділення КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний 

диспансер Полтавської обласної ради" по вул. Миколи Дмитрієва, 7-а у м. Полтава” 

(код ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-10-014114-b 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Закупівлі робіт із коригування проектно-кошторисної документації з отриманням 

позитивного висновку експертизи по об’єкту: Реконструкція центрального стерилізаційного 

відділення КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської 

обласної ради" по вул. Миколи Дмитрієва, 7-а у м. Полтава” обумовлена необхідністю 

закупівлі додаткових аналогічних робіт та приведення у відповідність проектно-кошторисної 

документації до нових кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості 

проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації 

на будівництво», які затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281. 

Об’єми, склад та зміст робіт визначені у завдання на коригування. 

Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей лікувального закладу, та 

з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

обсяг закупівлі – 1 робота 

строк виконання робіт – до 31 березня 2022 р. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:. 

 Очікувана вартість робіт визначена на підставі настанови з визначення вартості 

проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації. 

Розмір бюджетного призначення – 200 000,00 грн  

Джерело фінансування: обласний бюджет 


