
Обrрунтування 

технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного 

призначення, очiкуваноi' вартостi предмета закупiвлi 

На порталi Prozzoro «20» вересня 2021 року розмiщено оголошення про проведения 

закупiвлi: «ДК 021:2015: 50720000-8 - Послуrи з ремонту i технiчноrо обслуrовування 

систем центрального опалення. - ПОВТОРНО». 

Процедура закупiвлi - вiдкритi торги. 
Код ДК 021:2015: 50720000-8 - Послуги з ремонту i технiчного обслуговування 

систем центрального опалення. 

Iдентифiкатор закупiвлi: UA-2021-09-20-00445 l-b. 
Необхiднiсть проведения закупiвлi «ДК 021:2015: 50720000-8 - Послуrи з 

ремонту i технiчноrо обслуrовування систем центрального опалення» на 2021 рiк 

зумовлена потребою Фiлii' АТ «НСТУ»«Одеська РД» в послугах ремонту центрального 

опалення протягом з метою забезпечення безперебiйноi' роботи системи центрального 

опалення. 

Розмiр бюджетного призначення визначений на пiдставi рiчного плану закупiвель 

на 2021 рiк. 
Очiкувана вартiсть предмета закупiвлi: 91 638 rрн з ПДВ, яка була розрахована на 

пiдставi закупiвельних цiн попереднiх закупiвель у зв'язку з обмеженою конкуренцiею на 

ринку зазначених послуг. 

Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмету 

закупiвлi визначена за аналiзом тендерного комiтету фiлii' та полягае в наступному: 

Обсяr надання послуr: 1 послуга; 
Обов'язки Виконавця: 

Виконавець повинен виконати передбаченi цим Договором послуги, якiсть яких 

вiдповiдае умовам 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 прибуттi 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 мае право залучити для цього третiх осiб з компенсацiею витрат за рахунок 

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

Менеджер фiлii' ...... , Максимчук И.А. 
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