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У tl РАВJI Iння кА tI IтАJlьного БудIвн и ц,I,вА I,A пIt рспЕкти вного
розвитItу N{IсTA

вул. Бсля€ва, l l 3, м. Краматорськ, ,Щонечька область, 84з20, сДРПоУ 40478970
тел.:(0626) 48-72-92 E-mail: uks@kгm.gov.ua

Обrрунтування
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призllаlIення,

очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi

Назва предмета закупiвлi <Капiтальний ремонт примiщення книгосховища дцБ
iM. о.С, Пушкiна> (коригування) (Kod зzidно дк 02]:20l5: 45453000-7 - Капiпtацьнuй рем,онm i
респtаврацiя)

Номер процедури закупiвлi в електроннiй системi закупigель - UA-2022-01-18-002497-c.
Проuелура закупiвlri: вi:tкриl i ,горI и -* (] основною проllеllурою закугriвлi.

Посилання lla проllедуру закупiвлi - https://prozorro.gov.ualtender/tJA-2022-01-18-002497-c,
технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi у вiдповiдному додатку до

тендернот документацiт (техн iчне завдання).
l . В ходi експлуатацiт об'скту виникJIа необхiднiсть в капiтальному peMoHTi булiвлi книгосховиlца з

заходами термомодернiзацii для розширення функчiончUlьних можливостей об'скта, пiдвищення
експлуатацiйних характеристик, а також забезпечення вимог по енергозбереженню та загальнот
доступносl,i об'скr,а для мtцомОбiльних груп населення, осiб з вадами, а також осiб, якi до них прирiвнянi
I-Iроведення булiвельно-монтажних робiт перелбачено в чотири черги без видiлення пускових комплексiв.
об'скт проведення капiта.гtьного ремонту е громадським закладом та не мас iнженерного оснаtllення. tIl()
становить пiдвищену екологiчну небезпеку .основними роботами з охорони довкiлля при виконаннi
будiвельних робiт являlоться: викJIючення розширення вiдведених меж булiвництва; вивезення i

утилiзашiя вiдходiв, що утворюються, вiдповiдно до чинного законодавства; здiйснення постiйногсl
контролЮ з бокУ керiвництВа за виконанням приписiв санiтарних i приролоохоронних органiв.

2. РозмiР бюджетноГо призначеНня, очiкуваНа BapTicTb предмета закупiвлi -25 561 329,00 (Двадцять
п'ять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят одна тисяча триста двадцять дев'ять грн. 00 коп. з урахуванням ПflВ),

З. Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi на конкретних умовах поставки iз
зазначеlJням iнформаLriТ про включення llo очiкуваноТ BapTocTi податку на додану BapTicTb (пдв) та ilttлих
податкiв i зборiв.

Очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт з будiвництва, капiтального ремонту та peKoHcTpyKuiT
визначасться Настанови з визначення BapTocTi будiвництва, прийнятоТ наказом MiHicTepcTBa
регiональнОго розвиткУ УкраiнИ вiд 0l . l l .202l р. Jt28l , примiрнОТ методики очiкуваноТ BapTocTi прелlltета
закупiвлi.

З повагою,
заступни к начЕUIьник управл iння

Вусата Вiкторiя 487292
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\_ Роман ЧАЙКА


