
 

ОБГРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі  

 
1. Замовник (генеральний замовник): 
1.1. Найменування: Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23227605 
1.3. Місцезнаходження: вул. Велика Перспектива, 41, м. Кіровоград, 25006 
1.4. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок 
з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). 
Сурнін Сергій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, вул. Велика 
Перспективна, 41, к. 410, м. Кіровоград, тел. (0522)-24-49-57, 066-129-21-07,  
тел./факс (0522)-24-66-58, ukb_kmr@ukr.net  
1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі: "27" листопада 2015 року 
2. Інформація про предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі: код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше Додаткові 
будівельно-монтажні роботи за проектом “Капітальний ремонт приміщення 
терапевтичного відділення № 2 “КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” 
стаціонар № 1 під відділення паліативного лікування, вул. Фортеця, 21, м. Кіровоград” 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 об’єкт 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
 м. Кіровоград, вул. Фортеця, 21 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: грудень 2015 року 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 
Приватне підприємство "Екскалібур-3000", 
3.2 Код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
ЄДРПОУ 36023148 
3.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 22/75, кв. 11, тел. (0522) 24-48-54 
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: переговорна процедура закупівлі 
застосовується замовником як виняток у разі виникнення потреби в товарах, роботах 
та послугах, а також згідно п. 6, ч.2, ст. 39 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель": «необхідності проведення додаткових будівельних робот, які не зазначені у 
початковому проекті, які стали через непередбачувані обставини необхідні для 
виконання проекту за сукупністю таких умов: договорів  буде укладено з попереднім 
виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з 
головним(первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 
відсотків вартості головного (первинного) договору. 
5. Причини та обставини , якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі: Враховуючи, що перший проект був розроблений за результатами 
візуального огляду будівлі, приміщень, в ході проведення будівельних робіт згідно 
проекту "Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення №2 КЗ 
"Центральна міська лікарня м. Кіровограда" стаціонар № 1 під відділення 
паліативного лікування, вул. Фортеця, 21" шифр 9471-П3 було встановлено, що існує 
нагальна потреба у виконанні додаткових робіт, а саме: підсилення внутрішніх несучих 
стінок та перегородок будівлі; повна заміна системи опалення; будівництво нової 
основи під підлогою; встановлення організованого водовідводу з покрівлі будівлі. 
 Згідно з ДБН В.2.2-10-2001. "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" та  
проектом організації будівництва, без виконання вищевказаних додаткових 
будівельних робіт неможливо виконати роботи щодо встановлення перегородок; заміни 
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віконних та дверних блоків; влаштування підлог; монтажу електроприладів, 
електроосвітлення, слаботочних мереж; оздоблювальних робіт тощо.  

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997  № 409 "Про 
забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних 
мереж" з метою забезпечення надійної й безпечної експлуатації будівлі відділення 
паліативного лікування та на підставі актів обстеження додаткові роботи необхідні для 
виконання проекту за сукупністю таких умов: договір буде укладено з попереднім 
виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним 
(первинним) договором: загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків 
вартості головного (первинного) договору. 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: 
1) Пункт 6, частини 2, статті 39 Закону України "Про державні закупівлі" 
2) ДБН В.2.2-10-2001. "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" 
3) Постанова Кабінету міністрів України № від 05.05.1997 № 409 "Про забезпечення 
надійності й безпечної експлуатації будівель,споруд та інженерних мереж" 
4) Робочий проект шифр 9471-ОС, том 7 "Організація будівництва" 
5) Акт обстеження № 1 від 15 жовтня 2015 року  
6) Акт обстеження № 2 від 06 листопада 2015 року  
7) Акт обстеження № 3 від 16 листопада 2015 року 
8) Акт обстеження № 4 від 25 листопада 2015 року 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів –  
начальник спецбюджетного відділу Сурнін С.В. 

_________________________ 
(підпис, М. П.) 


