Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Замовник: Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів»
Код ЄДРПОУ: 37264503
Місцезнаходження: 03118, Україна, м. Київ, вул. Хотівська, буд. 4 (літера А)
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної
громади
Предмет закупівлі: «Розроблення проєкту звіту з оцінки впливу на довкілля та його
супроводу по об’єкту «Будівництво аеропорту в Закарпатському регіоні»
Код за ДК 021:2015: 71530000-2 Консультаційні послуги в галузі будівництва.
Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2021-08-03-011740-b
У відповідності до вимог пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016р. №710 «Про
ефективне використання державних коштів» з метою прозорого, ефективного та
раціонального використання бюджетних коштів та власних коштів від господарської
діяльності підприємства оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі та/або розміру бюджетного
призначення
шляхом
розміщення
інформації
на
власному
веб-сайті
підприємства https://fininpro.com/government-procurement протягом п’яти робочих днів з дня
оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної
процедури закупівель:
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі міститься у
технічному завданні тендерної документації.
Підстава для надання послуг:
Закон України від 25.06.2021 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного
середовища»;
Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №126 «Про затвердження
Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року»;
Стаття 84 Повітряного кодексу України «Захист населення від шкідливого впливу
викидів (емісії) забруднюючих речовин, шуму, електромагнітного випромінювання, ризику
авіаційних подій під час експлуатації повітряних суден»;
ICAO DOC 9184 «Керівництво щодо проєктування аеропортів» ч. 2 «Використання
земельних ділянок та охорона навколишнього природного середовища»;
ДСП № 173 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”,
затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173.
Відповідно до потреб Замовника та з урахуванням норм діючих нормативно-правових
актів, вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII,
постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 «Про затвердження Порядку
передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування
оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».
Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі:
- у відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» згідно до
річного плану закупівель;
- у відповідності до зведеного кошторису є складовою частиною вартості по об’єкту:
«Будівництво аеропорту в Закарпатському регіоні» згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.

