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

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту 
мережі електропостачання із заміною незалежного джерела живлення 

лікувального корпусу КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Філософській, 62 у м. Дніпрі
Код ДК 021:2015 71320000-7 — «Послуги з інженерного проектування»

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі
1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» Дніпровської міської ради
2. Місце знаходження: вул. Філософська, буд.62, м. Дніпро, Україна, 49006.
3. Код ЄДРПОУ: 01984636
4. Категорія: відповідно до п.З ч.І ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» 

(далі- Закон) в редакції від 19.04.2020р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту мережі 
електропостачання із заміною незалежного джерела живлення лікувального корпусу КНП 
«КЛШМД» ДМР по вул. Філософській, 62 у м. Дніпрі

Код ДК 021:2015 71320000-7 — «Послуги з інженерного проектування»
6. Дата оголошення: 01 червня 2021 року.
7. Процедура закупівлі: спрощеної закупівлі.
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-18-002996-C
9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: згідно із 

технічним завданням.
10. Строк надання послуг/виконання робіт: до 31.08.2021 року.
11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 50 000,00 грн.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: Склад, обсяг та зміст кошторисної 
документації відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», та 
ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво» (із змінами).
ДЕС з дизель-генераторами одиничною потужністю від 24 до 200 кВт, при потужності станції 
від 24 до 400 кВт. Розрахунковий показник: 370 (квт). ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл. Ж.З (проектні 
роботи).
Модель 5KJS 520 ASB 1шт.
Рном =473 кВ А (378 кВт),
Ррез=520кВА (416 кВт),
U=400/230 В, 50 Гц, Зф,
В закритому капотному виконанні.
Очікувана вартість предмету закупівлі: 50 000,00 грн. з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння 
ринкових цін, згідно з примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 
затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 18.02.2020 № 275. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до 
розрахунків фінансового план Замовника. Під час визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі проведено аналіз ринку, що охоплює існуючі види необхідної продукції і можливі 
альтернативи, а також існуючих і потенційних постачальників.
Врахована інформація, що міститься в Інтернет-мережі і відкритому доступі, в системі 
електронних закупівель ProZorro.

Відповідальна особа:

Інженер Ю.І.Пороцький


