
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлiо
розмiру бюджетного призначення, очiкувано[ BapTocTi закупiвлi

Ямницька сiльська рада на виконання вимог Постанови КабiнетуMiHicTpiB Украihи вiд tB.tz.zoz0 року Nч t266, з метою ефективного тарацiонального використання *orrrri" дп" о.rр"пюднення технiчних та якiсниххарактеристик предмета закупiвлi, його очiкуваноi BapTocTi нада€ дляоприлюднення на офiцiйному веб - сайтi Ямницъкоi' сiльськоi, й;iнформаЦiю щодО закупiвлi, оголошеноi 05 жовтня 2;2lpo*y, а саме:Процедура закупiвлi - переговорна процедура закупiвлi (скорочена)UA,2021_10_05_009404_b "Вiдновл.""" берегозаф.rrrr"йьних споруд наРiЧЦi ПаВЛiВКа В СеЛi ЯМНИця по вул. Галицькit (Ъiля ооrо"оподiння J\b45)ЯМНИЦЬКОi СiЛЬСЬКОi ТеРИТОрiапьноi |ромади Iвано-Франкiвськоi областi,пошкоджених стихiею 20-24 
]е_рвня 2О2О р. (капiтагlьrШ рЪrонт) ({СТУБ,д,1,1-1:2013) (дК 02l:2Оli- 4545з000-7 Капiтапiний ремонт iреставрацiя).

ОчiкуваНа BapTicTb закупiВлi: 2 488 645 грн. з ПЩВ.
При визначеннi процедури закупiвлi тендерний KoMiTeT Ямницькоiсiльськоi ради керуеться Законом Украiни "Про публiчнi закупiвлi'',

роз'ясненнями Уповноваженого органу з питань закупiвель, тощо.
.щжерело фiнансування: кошти бюджету Ямницькот сiльськоiтериторiалъноi громади.
очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi визначаеться

проектно-кошториснот документацii об'екта.
технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенiпроектно-кошторисною документацiею та позитивного звiту в результатiрозгляду експертнот органiзацii з урахуванням Bcix пропоr"цijта зауважень.вiдповiдно до Закону Украrни "про правовий режим надзвичайногостану" та Нацiонального класифiкчrорu дк otя:zoto ''класифiкаторнадзвичайних ситуацiй", зокрема п. з.1 Надзвичайна ситуацiя цепорушення нормЕrльних умов життя та дiяльностi людей на окремiй територiiчи об'ектi, спричинене аварiею, катастрофою, стихiйним лихом чи iншоюнадзвичайною подiею.
Згiдно протоколу засiдання Експертноi KoMicii з визначення piBHiB такласiв надзвичайних ситуацiй вiд 26 

""р""" 2о2О року Nч 113-20 у IBaHo-Франкiвськiй областi на територii 15 районiв нанесено збиткiв дорогам,береговим укрiпленням, автомобiльним MocTElM i пiшохiдним переходам,розмито береги ' рiчок, що потребуютъ проведення ремонтно-вiдновлюв€lльних робiт.
Вiдтак, надзвичайна ситуацiя на територii областi внаслiдок негоди з 22по 24 червнЯ 202О рокУ вимагае вжиття негайних невiдкладних заходiв щодоусунення iT наслiдкiв.

на ocHoBi



Вiдповiдно до протоколу J\b 2 вiд 2б червня 2020 року позачергового

засiдання тимчасовоi koMicii з питань техногенно - екологiчноi безпеки i

надзвичайних ситу,ацiй Ямницькоi сiльськоТ ради отг, Кодексу цивiльного
захисту Украiъи icHye нагальна потреба у здiйсненнi закупiвлi робiт по

предмету: "вiдновленнrl берегозакрiплювальних споруд на рiчцi Павлiвка в

селi Ямниця по вул. Галицькiй (бiля домоволодlння л9 4э) )tмницькоl

сiльсъкоi територiапьноi громади Iвано-Франкiвськоi областi, пошкоджених
J\b ЯмницькоiГалицькiй (бiля домоволодiння 45)

стихiею 2О-24 червнrI 2О2О року (капiтальний ремонт) (,.ЩСТУ Б.Д.1.1-1:2013)

(дк 021:2015 - 45453000-7 , Капiтальний ремонт i реставрацiя) з

використанням переговорноТ процедури (скорочена) закупiвлi вiДповiДНО ДО

пунктУ 3 частини другоi cTaTTi 40 Закону Украiни'ОПро публiчнi закупiвлi" -
ООякщо у замовника виникла нагальна потреба здiйснити заКУПiВЛЮ У РаЗi
виникнення особливих економiчних чи соцiагrьних обставин, пов'язаних з

негайною лiквiдацiею наслiдкiв надзвичайних сиryацiй, що

унеможливлюють дотримання замовником cTpoKiB для проведення тендера".

Умови застосуваннrI: вiдповiдно до пункту 3 частини2 cTaTti 40 ЗаКОНУ

украiни <про публiчнi закупiвлiо (зi змiнами): "якщо у замовника виникла

нагальна потреба,здiйснити закупiвлю у разi виникнення

економiчних чи соцiальних обставин, пов'язаних з негайною

наслiдкiв надзвичайних сиryацiй, що унеможливлюють
замовником cTpoKiB для проведення тендера".

Голова тендерного KoMiTeTy

особливих
лiквiдацiею
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о.М. Качан


