Інформація, що підлягає оприлюдненню
Відповідно до Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266, яка набула чинності 19.12.2020
року, державні замовники повинні на власному сайті публікувати обґрунтування технічних та
якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної
вартості предмета закупівлі.
Була опублікована закупівля з реконструкції за кодом ДК 021-2015: 45454000-4 Реконструкція («ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, виконання робіт з реконструкції внутрішньої системи
опалення виробничо-адміністративної будівлі Головної дільниці за адресою: Дніпропетровська
область, Петриківський район, село Шульгівка, автошлях Т-04-12 Кам'янське-Шульгівка-42 км»)
Предмет закупівлі: виконання робіт з реконструкції внутрішньої системи опалення виробничоадміністративної будівлі Головної дільниці за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський
район, село Шульгівка, автошлях Т-04-12 Кам'янське-Шульгівка-42 км»
Очікувана вартість: 597 688,00 грн. з ПДВ
Процедура закупівлі: Відкриті торги.
Найменування замовника : Управління каналу Дніпро-Донбас
Код ЄДРПОУ: 05387179
Місце знаходження: 51918, Україна, Дніпропетровська обл., Кам’янське, Дніпробудівська 6а

І. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати
державним стандартам, будівельним нормам: ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної
документації на будівництво, ДСТУ-Н Б Д.1.1.-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих
витрат у вартості будівництва, ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 "Настанова щодо визначення вартості та
трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом
будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за
обсяги виконаних робіт", ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 "Настанова щодо визначення
загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва", ДСТУ-Н Б
Д.1.1-5:2013 "Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та
споруди і інші витрати у вартості будівництва", ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова
безпека в будівництві, БНіП 3.03.01-87 "Несучі та огороджувальні конструкції"; перелік робіт та
іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог,
зазначених у тендерній документації.

ІІ. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Закупівля електричної енергії проводиться на очікувану вартість відповідно до річного плану,
номер плану в електронній системі закупівель UA-2021-11-04-008414-b.
Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет
України на 2021 рік»
ІІІ. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі проектно-кошторисної документації, яка
пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт.
Очікувана вартість закупівлі: 597 688,00 грн з ПДВ грн.

