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Обrрунтуваllпя
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi,
розмiру бюджетного призначення,
очiкуваноi BapTocTi п редмета закупiвлi
Назва предмета закупiвлi - кКапiтальний ремонт (термомолернiзаuiя) булiвель КраматорськоТ
зоШ I-III cTyпeltiB -]\Гg9 за аДресоtо: !онецька обл., м. Крамат,ор.r*, dуп.Краrаiор.r*"й, |7u
(коригування)> (коd зzidно дк 02l ;20t 5: 15453000-7 - Капimмо"ui prroim
i
Номер процедури закупiвлi в електроltнiй системi закупiв"r," -ресmаврацiя).
UA_2022-01-18-00362l-c.
Прочелура закупiвлi: вiдкритi торги - с основною процедурою закупiвлi.
ПОСилання на процедуру закупiв.lli - https://prozorro.gov.ualtenderfu А-2022-о|- l 8-00з62 _с,
l
технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi
у вiлповiлному долатку ito

тендерноI документацiТ (Техн iчне завдання).
l. В ходi експлуатацiт об'екту та в результатi проведення огляду булiвлi закJIаду було з'ясовано,
що
тепловi втрати через огороджуючi конструкцiт перевищуюr" пор"urй"пi,
що в свою чергу призводить до
надлишкоВоТ витратИ тепловоТ енергiТ для опrrлення та ПЕР, якi використовуються
при iT виробництвi. Це

вiдбувасться внаслiдок невiдповiдностi теплоiзолюючих властивостей елементiв огоролжуючоi
конструкцiТ булiв.lli tlорматив1-1Им значенням, а також lx
фiзичного iморального старiння. З й..о,
зниження теплових втрат через елементи огороджуючоi конс.грукчiТ булiвлi закладу
запропоноваtti
енергозберiгаtочi заходи. якi булуть реалiзованi в ходi капiтального
р"rъ"ry. В прочъсi капiтальноrо
ремонтУ буле перелбачеllо будiвництво пандуса вздовж головного фасалу булiЬлi. На головному входi до

булiвлi передбачено встановлення кнопки викJIику персоналу та тактильноI таблички
для визначенl]я
доступностi входу для МГН.
2. РозмiР бюдrкетноГо призначення, очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi - 2l l44 902,00
r.pH.
(ДвадцятЬ один мiльЙон стО сороК чотирИ тисячi
дев'ятсот лвi грн. 00 коп. . урu*у"u"пям I1!B).
3. Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi nu *й*рarпих
умовах поставки iз
зазначенняМ iнформачiТ про включення до очiкуваноТ BapTocTi полчr*у
оооuф BapTicTb (пдв) та iнших
податкiв i зборiв.
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Очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт з будiвництва, капiтального
ремонту та peKoHcTpyKltii'
визначаетьСя Настанови з визначення BapTocTi будiвництва, прийнятоТ наказом 'MiHicTeicTBa

регiональнОго розвиткУ УкраТни вiд 0l . l l .2O2l р. No28l, примiрноТ методики очiкуваноТ BapTocTi предме].а

закупiвлi.
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