
Обtрунтування 

технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного 

призначення, очiкуваноi· вартостi предмета закупiвлi 

На порталi Prozzoro «19» липня 2021 року розмiщено оголошення про проведения 

закупiвлi: «ДК 021:2015: 45450000-6: Iншi завершальнi будiвельнi роботи (послуги з 

поточного ремонту примiщення №29 будiвлi АСК, за адресою м.Одеса, вул. 

Фонтанська дорога, З)». 

Процедура закупiвлi - вiдкритi торги. 

Код ДК 021:2015: 45450000-6: Iншi завершальнi будiвельнi. 

Iдентифiкатор закупiвлi: U А-2021-07-19-002699-Ь. 

Необхiднiсть проведения закупiвлi «ДК 021:2015: 45450000-6: Iншi завершальнi 

будiвельнi роботи (послуrи з поточного ремонту примiщення №29 будiвлi АСК, за 

адресою м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, З)» зумовлена потребою Фiлii" АТ 

«НСТУ»«Одеська РД» в необхiдностi ремонтних робiт даного примiщення. 

Очiкувана вартiсть предмета закупiвлi: 313 584 rрн з ПДВ, яка була розрахована на 

пiдставi закупiвельних цiн попереднiх закупiвель у зв'язку з обмеженою конкуренцi€ю на 

ринку зазначених послуг. 

Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмету 

закупiвлi визначена за аналiзом продюсера (фiлii) та творчого колективу фiлii" та поляга€ в 

наступи ому: 

Обсяr 11адання послуr: 1 послуга. 
Якiсть послуr та rарантiйнi зобов'язання 

Виконавець повинен виконати передбаченi цим Договором послуги, якiсть яких 

вiдповiда€ ум о вам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва», 

державних стандартiв, будiвельних норм i правил, iнших нормативних документiв, 

проектно-кошторисноi" документацii" i Договору. 

Виконавець проводить перiодичнi перевiрки i випробування якостi послуг, 

матерiалiв i конструкцiй (вiдповiдно до вимог ДСТУ) iз сповiщенням Замовника не 

пiзнiше, нiж за три днi про час i"x проведения. Результати перевiрок i випробувань 

оформляються актом за пiдписом сторiн. При не при'буттi представника Замовника, 

Виконавець перевiряе: i"x самостiйно. 
Виявленi в процесi перевiрок i випробувань неякiснi послуги (вiдповiдно до 

ДСТУ), пiдлягають переробцi у встановленi строки, неякiснi матерiали - замiнi. У випадку 

не усунення Виконавцем у встановленi Замовником строки, дефектiв у наданих послугах, 

Замовник ма€ право залучити для цього третiх осiб з компенсацi€ю витрат за рахунок 

Виконавця, у тому числi шляхом утримання сум, що належать, за виконанi роботи. 

Гарантiйнi строки якостi Послуг: 

гарантiйний строк якостi Послуг склада€ 5 (п'ять) рокiв; 

Менеджер фiлii" 
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Максимчук И.А. 


