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Обrрунтувашня

техпiчшпх та якiсшпх характерпстпк предмета закупiвлi, розмiру бюджетного прпзпаченпя,
очiкувапоi BapTocTi шредмета закупiвлi

Назва предмета закупiвлi - кКапiтальний ремонт булiвлi Центру позашкiльноi роботи за адресою:
84300,,Щонецька область, м.Краматорськ, вул.Паркова, 12a>) (кориryвання) - ДК 02l:20l5: 45450000-6
(Iншi заверша.гlьнi булiвельнi роботи).
Номер процедурп закупiвлi в електроппiй сшстемi закупiвель - UA-202l -||-22-005226-Ь.
Процедура зак5rпiвлi: переговорна процедура.
Посшлаппп ша процедуру закупiвлi - htфs:фrоzоIто.gоч.uаltепdеr/UА-2021-|1-22-005226Ь.
Технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi у вiдповiдному додатку до обгруrrryвання.
Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicтb предмета закупiвлi на конкретних умовах поставки iз
зазначенЕям iнформачii про включення до очiкуваноi BapTocTi податку на додану BapTicTb (ПДВ) та iнших
податкiв i зборiв та складае - 3 250 000,00 (грн.у т.ч. ПЩВ).
Очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт з будiвництва, капiтального ремонту та реконструкцiТ
визначаеться
урахуванням ДСТУ
Щ.1.1-1:2013 "Правила визначення BapTocTi будiвництва".
прийнятого нака:}ом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвничтва та житлово-комунirльного
господарства Украihи вiд 05.07.2013 ЛЬ 293, примiрноi методики очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi.
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РСП flнiпро
RSP Dпiрrо
Вuх,
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сдрпоу 40l022l8
19,11.202l р.

вул. Глобинська, 2 ffнiпропетровська область, м.
.Щнiпро, 49000 Globinskaya ýtr. 2, Dnepropetrovsk, Ukraine

Начальнику Управлiння капiта.гtьного
будiвництва та перспективног0 розвитку
MicTa Краr,rаторсъкоi MicbKoi рали
Iльченку В.Г.
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ТОВ (РСП ДНIПРО) згiдно умсв договору пiлрялу Ns З4.0З-l0i2 вiд 13,05.2020 р.
на викокання робiт по об'екту <<Капiтальнкй ремонт булiвлi Щснтру позаltткiльноi роботи
за адресою м. Краматорськ, вул. Паркова 12а> станом Еа сьогоднi надало aKTiB на загальну
суму б 590 882,47 грн, Наразi на об'ектi Bci роботи передбаченi договiрtlоlо цiноrо
виконанi.
При чьому на об'сктi залишились в аварiйному cTaнi деякi примiщення, частина
с}lстеми освiтлення, водопостачання та опалення, ремонт яких не входить ло логовiрноi
цiни за договором пiлрялу NЬ 34.0З-10/2 вiд lЗ.05.2020 р.
У зв'язку з наведеними обставинами ТОВ (РСП ДНШРО> пропонуе виконати
додатковi роботи, щоб булiвля Щснтру позашкiлъноi роботш повнiстю маJIа сучасний вид,
повнiстю нову систему освiтлеrrня, водопостачання та опмення, а саме:
l. Улаштування пiдвiсних стель;
2. Фарбування cTiB;
3. Полiпшення штукатурки cTiH;
4. Шпатлiвка cTiH;
5. Замiна лверей;
6. Улашryвання uiдлоги;
7, ГIроклалання трубопроводiв опалеfiкя та водопостачаýня;
8. Уgтановлення лiчильлtикiв, BacociB, фiльтрiв дIIя води;
9. Прокл4данlш електричних кабелiв ;
10. Установка комплектних пристроiЪ для розподiлу енергiТ до 1000В.
Загшtьна BapTicTb робiт скJIадае 3 250 000,00 трн.
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