
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1 Найменування, місцезнаходження 

та ідентифікаційний код 

Замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань, його 

категорія 

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут 

кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» Національної 

академії медичних наук України 

вул. Народного Ополчення, 5, м. Київ, 03151, Україна  

код за ЄДРПОУ – 02011893 

2 Назва предмета закупівлі із 

зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості 

повинні зазначатися стосовно 

кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин 

предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності) 

«Реконструкція частини корпусів гострої коронарної 

недостатності та лабораторії радіоізотопних методів 

дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д 

Стражеска» НАМН України за адресою: м. Київ, вул. 

Народного Ополчення, 5» І черга.  

Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-13-011926-b 

4 Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

48529702,37 грн. (Сорок вісім мільйонів п'ятсот двадцять 

дев'ять тисяч сімсот дві гривні 37 копійок) з ПДВ. 

5 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення 

Розмір бюджетного призначення для закупівлі визначений  за 

бюджетною програмою КПКВ 6561880 «Реконструкція 

частини корпусів гострої коронарної недостатності та 

лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ "ННЦ 

Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН 

України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5» 

на реалізацію Державного інвестиційного проекту відповідно 

до кошторису на 2021 рік. 

6 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість  предмета закупівлі визначена відповідно 

до  розробленої та затвердженої в установленому порядку 

проектно-кошторисної документації та експертного звіту 

(позитивний) щодо розгляду проектної  документації на 

будівництво за проектом «Реконструкція частини корпусів 

гострої коронарної недостатності та лабораторії 

радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут 

кардіології ім. акад. М.Д Стражеска» НАМН України, за 

адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5.  Очікувана 

вартість  предмета закупівлі орієнтовно становить 

48529702,37грн. з ПДВ., що відповідає розміру бюджетного 

призначення. 

7 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик предмета 

закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника,  відповідно до 

розробленої та затвердженої в установленому порядку 

проектно-кошторисної документації для реалізації заходів, 

передбачених в рамках реалізації державного інвестиційного 

проекту «Реконструкція частини корпусів гострої коронарної 

недостатності та лабораторії радіоізотопних методів 

дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д 

Стражеска» НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. 

Народного Ополчення, 5» (Додаток 2 до Тендерної 

документації).  

 


