Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в
Дніпропетровській області, Дніпровському районі (послуги інженера-консультанта та
технічного нагляду)
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-19-004580-a
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до вимог пункту 41
Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі
змінами))
1.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

- відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері
будівництва, а саме:
Закон України від 20 травня 1999 року № 687- XIV «Про архітектурну діяльність»;
Закон України від 17 жовтня 2019 року № 199-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у
сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»;
Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050 «Про затвердження Мінімальних вимог з
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках»;
Наказ Мінекономрозвитку від 26.10.2017 № 1542 «Про затвердження зміни № 6 до
Національного класифікатора України ДК 003:2010»;
Наказ Мінрегіону 08.08.2017 № 197 "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи» (зі змінами, внесеними наказом від 29.12.2017 № 350);
Наказ національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 16.04.2018 № 102
«Про прийняття змін до національних нормативних документів»;
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних
будівельних майданчиках;
Наказ національного органу стандартизації від 16 квітня 2018 року № 102 «Про
прийняття змін до національних нормативних документів»;
ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів Безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві. Основні положення»;
Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903;
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва.
2.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі:

- нормативно-правові акти, проектна документація та експертний звіт (позитивний) щодо
розгляду проектної документації на будівництво за проектом «Будівництво аеродрому
Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» в Дніпропетровській області, Дніпровському
районі» від 29.12.2020 року № 00-0792-20/ПБ.

