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КРАМАТОРСЬКА МIСЪКА РАДА

УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА ТА ПВРСПВКТИВНОГО
РОЗВИТКУ MICTA

вул. Бсля€ва, ll3, м. Краматорськ, ,Щонецька область, 8432о,сдрпоу 404,78970
тел.: (0626) 48-72-92 E-mai l : uks@krm. gov.ua

Обrрунтування
технiчпшх та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначепня,

очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

Назва предмета закупiвлi - <РеконстРУкцiя булiвлi амбулаторiт J\bl, розташованоТ за адресою:
ryr,KpaMaToPcbк, вул. Бикова, 15 кЗ кЩПМС! ЛЬl M.KpaMurop"o*u (*ор"ry"uпня) I черга> - (кЬл,ЩК
02l :20 |5 : 45454000-4- Реконструкцiя)

Номер процедури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель - Uд-2021-04-08-00з l76-с
Прочедура закупiвлi: вiдкритi торги - е основною процедурою закупiвлi.
Посилання на процедуру закупiвлi - httрs://рrоzоrrо.gо.ч.uаltепdg_r/UА-20Z1-04-0"8-00з.176-с
TехнiчнiтаякicнixapaктepистикипpeДметазaкyпiвлi""'"a"*@дo

тендерноТ документацiТ (Технiчне завдання).

l. ПрИ аналiзi результатiВ обстеженнЯ 
""runo"r""O, ЩО oKpeMi частини конструкцiй булiвлi за

перiод експлуатацiт отримали ряд дефектiв, пов'язаних з порушенням ix нормirльного режимуексплуатацiТ, фазових зволожень, опаданням атмосферни* опадiв, антропогенних факторiв. liефективиявленi пiд час обстеження, не впливають на втраry несучотздатностi булiвлi 
" 

цiпо"у.
!ля усунення чинникiв,'якi вiдносять булiвельнi конструкцiтбудiвлi до категорiй, не придатних

для нормальноТ експлуатаuii, забезпечення ix пода.гlьшоТ безпечноТ i надiйноТ експлуатацii, а також
можJIивосТi тривалоГо збереженнЯ конструкцiЙ, рекомеНдуетьсЯ виконати ремонт будiвельних
конструкцiй

2. Розмiр бюджетного призначення, очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi _ l 898 3 l6,00 (грн. у т.ч.
пдв).

3, Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi на конкретних умовах поставки iз
з€вначенням iнформацiТ про вкJIючення до очiкуваноТ BapTocTi податку на додаф BapTicTb (пдв) та iнших
податкiв i зборiв.

Очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт З будiвництва' капiтальноГо ремонry та реконструкчiТвизначасться з урахуванням дстУ Б !.1.1-1:20l3 "Правила визначення BapTocTi ЬулiвниЙва'',
прийнятого наказоМ MiHicTepcTBa регi_онального роr""r*у, будiвництва та житлово-комунirльного
господарства УкраТни вiд 05.07.20l3 м 29з, примiрноТ методики очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi

З повагою,
нач€шьник управлiння

Вик. Мирна В,В.
+38 (099)247_94_и

В.Г. lльченкоffi
li( t,fffrшiý Е)
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Реконструкція будівлі амбулаторії №1, розташованої за адресою: м. Краматорськ, вул. Бикова, 15 КЗ 

«ЦПМСД №1 м.

Краматорськ» (коригування) І черга

Умови виконання робіт: звичайні

Технічне завдання

Об'єми робіт

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру
  Кількість Примітка

2 3 4 5

Покрівля будівлі 

Очищення горищного приміщення вiд смiття т 5,5

Розбирання покриття покрiвель з хвилястих i

напiвхвилястих азбестоцементних листiв

м2 580

Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв

тощо з листової сталi

м 96

Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами м2 580

(Демонтаж)Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i

парних кутiв, гнутозварних профiлiв для прогонiв до 24

м при висотi будiвлi до 25 м

т 4,2

(Демонтаж)Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при

висотi будiвлi до 25 м

т 1,45

Обшивання стін з листової сталі, висота будівлі до 25 м,

демонтаж

 м2 55

Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 7

шарів

м2 560

Розбирання засипки горищних перекриттів  м2 560

Розбирання цементних покриттiв м2 560

Вiдбивання штукатурки з поверхонь цегляних стiн i стелi м2 21

Ремонт цегляної кладки стiн окремими мiсцями  м3 2,5

Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн з цегли

[керамiчної] при висотi поверху до 4 м /парапетів/

 м3 18,3

Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою

лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка

М100

шт 7320

Приготування важких мурувальних розчинiв цементно-

вапняних марки 50

 м3 4,4103

4

Свердління отворів у цегельних стінах і перегородках,

діаметр до 15 мм, глибина до 10 см

 отв. 220

Армування мурування стiн та iнших конструкцiй  т 0,11

Воронки переливні парапетні ПВХ (100*100h) мм,

L=600мм, кут фланця 90*

шт 3

Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та

перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм

т 0,11

Установлення воронок водостiчних шт

Воронки переливні парапетні ПВХ (100*100h) мм,

L=800мм, кут фланця 90*

шт 1

Перехідник парапетної воронки ПВХ (100*100h) мм, в

трубу д=100мм (Адаптер)

шт 4

Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином

по каменю стін вручну

м2 45,4

Приготування важких опоряджувальних розчинiв

цементно-вапняних складу 1:1:6

 м3 0,85806

Утеплення покриттiв керамзитом м3 87,9

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм м2 441,1

Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини

стяжок цементних

м2 441,1

Армування стяжки дротяною сіткою м2 441,1

Фiксатор пластмасовий одинарний дiам. 25х3 мм шт 2104

Сiтка сталева зварена 2мм, ячейка 100х100мм м2 485,21

Приготування важких мурувальних розчинiв цементних

марки 150

 м3 22,4961


