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Обrрунтування
,гехпiчrrих ,r,а якiснlrх характеристик предмеr,а закчпiвлi, розмiру бю;дясетного призначення,

o.tiKyBaHoT BapTocTi предмета закупiвлi

I,1азва предмета закупiвлi <<Нове будiвниrrтво п{срсж канапiзацii_ водопостаrlання.
е"lrек,гропос,т,ачан}trl, зtl'я:Jкv r:a вiдеоспос,г€рOже}Iня 8 ра\{каý реконстр\тцii rдентра;lыtоi частиttl.I парк\.
l{vль1,\,рII та вiдпочttrlкl, "(lад Бсрначькоl,о" за ац,рссоtо: l,t, Kpaп.laTOPCrrK" tз};l. Коrлрада Гампера. 2П>l Перша
(tсрга)) к<lд:lгiднсl Дк 02t:201-5. 45220000-5 - lнжонсрнiтir буаiвсльнi роботи,

Номер Ilроцедурш закуlliвлi l} eJleKTpoHHir-l сисr,емi закупiве;lь - UА-2021-0З_24_0()6201-с,
[lроцедура закупiвлi: вiдltритi тOрги - с основною процед},рою зак.чпiвлi.
[Iосlrлання на процедуру закупiвлi - h!.tps,/;.p"rta9;,цlд_Q1:.liilitc;xl_qrДA-2(l?'|__{}]:2*,:{X]t1]04:c.
Тсхнiчнi тa якiснi xapaкTepllc,гl{KIl прсдl\lета зацтliв"-li визtrаченi l вiдгrовiдномr додатк\, до

тондсрноi докуN,Iентацii (Тсхнiчнс завдання).

l. Проскгоlt поредý1,1gllо нове бyлiвнr,tцт,Во l\{epe)l( H{l дi-rянlси, Iцо с, tIастиНою паркУ КУjrЬТ\,РИ Та
вiдпо.lлlнttч <<Сад Бернацького)). що розташована в цснтр:Llьнiй частлrнi. На дiлянцi розташованi
нсвпtlрядlсованi зслснi [lасадх(еt{trЯ. l{агарниl(и. освi,т,.llення дi:rяпl<и вirсу-гнс, :забl,дова дiлянки
предст,аts.lеItа бrlдirr.пяr.rи HetbvHKTtiotlvtotloгo гроN{адсы(оГО ]'\la.ile,T,v та майстернею. Площа дiляrrкtr в межа\
проскт\,вання- що пiдлягас пiд бlцiвництво нових }.lсрсж доlriвнюс 7 -2417,7 -зrата вl.tзнааlена Замовнl.tког,,t в
I,rожах набсре;кноi р. 2-га Бi,roHbtсa з Пiвдня, центрitJlьноi a,:lei парку з Захо,цу. пiшохiдноi a;rei на Сходi та
Bc.xoilopiтiкlT на Пiвночi. На дiлянцi, передбачено прокла/:lання l\{ереж каналiзацii. водопостаtIання.
слсктропOстачавня- зв'язку та вiдеоспостсрсжсння.

2. Розп.riР бю;дхсегного при:значенtlя, o.tiKr.,BaHa вар,т,iс,гь предN,tgI]а:заrсlпiвлi - |z 242 454,00 (грl.t ч T..r.
пдв)

-1. O'liK) вана BapTicTb - розра\\нкова BalэTicTb прсд]l!ста заlfl,пiв.ri на кOнкрстних \,:!loвil\ поставки iз
зазнаtIоI{нrI]и irrфорп.lаrtii про вI(Jюченнrl до o.riK\.BaHoi BaprocTi податl(\. }ra доданч BapTicTb (пдв) та iHrrrr,ж
податкiв i зборiв.

Очiкувана BapTicTb заltt,пiв.пi робiт з булiвничтва" lсапiтltльного pcýroнT\, та реконстрчкцii
аи:]начаеlъся з ур&\уванняj\{ дстУ Б д l l- l :20 l3 "Правила визначення BapTocTi будiвництва".
прl,rйнятtrго наказо}1 MiHicTcpcTBa рсгiонlt_-lьнOг() розвItтку. бl,лiвничтва та житлово-ком},нального
господарсТва УкраiнИ вiд 05.07.20l3 J\! 293- примiрноi }.rстодL{к}t очiкчвirноi BapTocTi предNIста зац,,пiв;li
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На Система відеоспостереження та фонового озвучення

Умови виконання робіт: звичайні

Об'єми робіт

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру
  Кількість Примітка

2 3 4 5

Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"

або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3,

група грунтiв 2 /при розробцi траншей/ /в'язкого грунту

пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i

стiнки ковша/

м3 346

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з

викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених

механiзованим способом

м3 18

Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї  м 1470

Укладання сталевих труб (футлярів) м 120

Труби сталевi, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки

3 мм

м 120

Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно-

гумової iзоляцiї на сталевi трубопроводи

м 120

Протягування у футляр труб дiаметром до 100 мм м 120

Улаштування трубопроводiв iз полiетиленових труб, до

2-х каналiв

км 1,478

Труби полiетиленовi, дiаметр 40 мм м 1420

Труби полiетиленовi, дiаметр 50 мм м 58

Кабель у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1

м до 1 кг (в траншеї)

 м 5910

Кабель у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1

м до 1 кг (в опорах освітлення)

 м 365

Кабель у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1

м до 1 кг (по будівлям і спорудам)

 м 365

Кабель КППЭ-ВП (100)4*2*0,51 (FTP-cat.5E), м 3901,5

Кабель ВВГпнгд 2х2,5 м 1841,1

Кабель FTP cat.5e м 91,8

Кабель оптичний, ОTLMr-2F-G652D-PE-1,5kN м 938,4

1

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група

грунтiв 1 (зворотня засипка траншеї грунтом без

домішок та каміння)

м3 52

Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5

м, група грунтiв 1

м3 260

Шафа комутаційна антивандальна, БКМ-600-9U-600 К-

4548

шт 4

Блок керування шафного виконання або розподiльний

пункт [шафа]

шт 5

Шафа напольна комутаційна, ES-Е960B шт

Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг шт 1

Рекова стійка, Konig & Meyer 40900-000-55 шт 1

Установлення поличок шт 1

Консольна полиця, PK-1U-350-B шт 1

Монтаж комутатора шт 3

PoE комутатор 16 портів, DH-PFS4218-16ET-190 шт 2

Комутатор (свитч) 8 Gbit, TP-Link TL-SG108 шт 1

Монтаж відеореєстратор шт 1

Технічне завдання

"Нове будівництво мереж каналізації, водопостачання, електропостачання, зв'язку та 

відеоспостереження в рамках реконструкції центральної частини парку культури та 

відпочинку "Сад Бернацького" за адресою: м.Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П" Перша 

черга"


