
Обrрунтування 

технiчних та нкiсних характеристик предмета закупi
влi, розмiру бюджетного 

призначення, очiкуваноi вартостi предме
та закупiвлi 

На порталi Prozzoro «20» травня 2021 року розмiщено оrолошення про проведения 

закупiвлi: ДК 021:2015: 45420000-7 - Столярнi та теслярнi роботи (демонтаж та 

монтаж вхiдних дверей) - Переговорна процедура. 

Процедура закупiвлi - переrоворна. 

Код ДК 021:2015: 45420000-7 - Столярнi та теслярнi роботи. 

lдентифiкатор закупiвлi: UA-2021-05-20-002389-b. 

Необхiднiсть проведения закупiвлi ДК 021:2015: 45420000-7 - Столярнi та 

теслярнi робот11 (демонтаж та монтаж вхiдни
х дверей) - Переговорна процедура на 

2021 рiк зумовлена тим, що на порталi «Prozzoro» 13 квiтня 2021 року, Фiлiею АТ 

«НСТУ»«Одеська РД» було оголошено закупiвлю
 «ДК 021:2015: 45420000-1 - Столярнi 

та теслярнi роботи (демонтаж та монтаж
 вхiдних дверей), (процедура закупiвлi -

вiдкритi торги; iдентифiкатор закупiвлi - UA-2021-04-13-001706-с) 
на суму 11 130,00 rрн. з 

ПДВ. 

Результат проведения закупiвлi: закупiвля не вiдбулась через вiдсутнiсть 

достатньо1 кiлькостi тендерних пропозицiй. 

На порталi «Prozzoro►► 29 квiтня 2021 року, Фiлiею АТ «НСТУ»«Одеська РД» 

було оголошено закупiвлю «ДК 021:2015: 45420000-1 - Столярнi та теслярнi роботи 

(демонтаж та монтаж вхiдних дверей) 
- Повторно, (процедура закупiвлi - вiдкритi 

торги; iдентифiкатор закупiвлi - UA-2021-04-29-004597-c) на суму 11 130,00 rрн. з ПДВ. 

Резvльтат проведения закупiвлi: закупiвля не вiдбулась через вiдсутнiсть 

достатньоi· кiлькостi тендерних пропозицiй. 

Вiдповiдно до пункту 1 частини 2 статтi 40 Закону Украiни «Про публiчнi 

закупiвлi», переrоворна процедура застосову
еться з наступноi· пiдстави: якщо було двiчi 

вiдмiнено процедуру вiдкритих торгiв, у тому
 числi частково (за лотом), через вiдсутнiсть 

достатньо1 кiлькостi тендерних пропозицiй, визначено1 цим Законом. При цьому предм
ет 

закупiвлi, йоrо технiчнi та якiснi характеристики, а також вимоrи до учасника процедури 

закупiвлi не повиннi вiдрiзнятися вiд вимог, щ
о були визначенi замовником у тендернiй 

документацi1; 

Розмiр бюджетного призначення визначений на пiдставi рiчного плану 

закупiвель на 2021 рiк. 
Очiкувана вартiсть предмета закупiвлi : 11 130,00 rрн. без ПДВ, яка визначалась 

орiентовно вартостi на пiдставi даних ринку, а саме заrальнодоступно1 вiдкрито1 

iнформацi1 з електронноi· системи закупiвель «ProZorro». 

Iнформацiя про необхiднi технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмету 

закупiвлi визначена за аналiзом головного iнжен
ера та поляrае в наступному: 

Послуга з установки вхiдних дверей (дверi вхiднi металевi ЕК70 МД
Ф/МДФ 

розмiром 930х2280) повинна включати в себе: 

Демонтаж старих дверей; 

Пiдготовка отвору ( видалення зайвих залишкiв та приведения отвор
у до 

необхiдних розмiрiв); 

Установка дверей (монтаж дверно1 коробки i безпосередньо самих дверей, 

усунення щiлин); 
Перевiрка встановлених дверей - вiдповiднiсть рiвнiв rоризонтальних, 

вертикальних, леrкiсть закривання та вiдкривання, працездатнiсть
 замкiв; 

Приведения до естетичного вигляду зовнiшньоi· та внутрiшньоУ частини 

дверного отвору. 



Виконавець за власний рахунок забезпечуе матерiально-технiчну базу для надання 
послуг. 

Виконавець зобов'язаний створити безпечнi умови для роботи трудового 
колективу ФiлiУ, вiдповiдно до вимоr нормативно-правових актiв з охорони працi, 
екологiчних та санiтарних норм. 

Виконавець зобов' язуеться забезпечити прибирания смiття, яке уrвориться в 
процесi надання послуг. 

Менеджер ( фiлii) Максимчук И.А. 


