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КРАМАТОРСЬКА МIСЪIИ РАДА

УПРАВЛIННЯ КАIIIТАЛЬНОГО БУЛrВНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИI}НОГО
РОЗI}ИТКУ МIСТЛ

вул. Бсля€ва, l l 3, м. Краматорськ, /{obteubKa область, 84320, сдрпоу 4047897о
тел.; (0626) 48-72-92 E-rnaiI: uks(@krrn.gov.ua

Обгрунтування
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюджетного призначення,

очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi

назва предмета закупiвлi - <капiтальний ремонт (термомодернiзаuiя) булiвлi травматологiчного
Kopllycy КНП <MicbKa лiкарня Jф3> по вул. ГероТв УкраТни (Вознесенс"*о.о) , l7 в м. Краматорськ,
!ОНеЦЬКОi ОбЛаСТi з благоустро€м прилеглоТ територii)> (коd зzidнЬ дк 02]:20]5; 4515з000_7 _

Капimальнuй ремонm i ресmаврацiя),
Номер процедури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель - UА-2022-01-19-00з949-с.
Проuелура закупiвлi: вiдкритi торги - с основною процедурою закупiвлi.
Посилання на процедуру закупiвлi- https://prozoro.gov.ualtenderД A-2O22-01-19-003949-c.
техttiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi У вiдповiдному додатку до

теtlдер ноТ докуме нтац iT (Техн i ч не завлан н я ).
l. В ходi експлуатаЦiТ об'сктУ та в результатi проведення огляду булiвлi закладу була виявлена

необхiднiсть в капiтальному peMoHTi об'скта: КНП <MicbKa лiкарня Jф3>, а саме проведення робiт по
теплоiзоляЦiТ зовнiшrнiХ cTiH З використанням мiнераловатних плит на ocHoBi скJIоволокна, утеплення
фу"даrенrу, утеплення горищного перекриття, замiна вiконних блокiв, замiна дверей, ynurryrunn,
вимощення, замiна шиферно'r,покрiвлi, ремонт застарiлих конструкцiй даху, благоустрiй терйторiт,.u*од"
для забезпечення доступностi лiкарнi з влаштуванням тактильних елементiв, виготовлення фасадного
декору, IlpockT передбачае надання рiшень для забезпечення доступностi ма-гlомобiльних груп nuaana""r,
iнвалiдiв та осiб, якi до них прирiвнянi.

2. Розмiр бюджетного призначення, очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi - 25 ,797 
574,00грн.

(Двадцять п'ять мiльйонiв ciMcoT дев'яносто ciM тисяч п'ятсоТ сiмдесят 
"оr"р" 

грн. 00 коп. з урахуваннямпдв).
3. Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi на конкретних умовах поставки iз

зазначенняМ iнформачiТ про вruIючення до очiкуваноТ BapTocTi податкУ на додану BapTicTb (пдв) та iнших
податкiв i зборiв.

Очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт З будiвництва, капiтального ремонту та peцogcTpyKuiT
визначасться Настанови з визначення BapTocTi булiвништва. прийнятоТ наказом 

'MiHicTepcTBa

регiональнОго розвиткУ УкраТнИ вiд 0l . l l .202l р, t\Ъ28l, примiрнОТ методикИ очiкуваноТ BapTocTi предмета
закуп i вл i,

З повагою,
заступник начальник управлiння

Вусата Вiкторiя 487292
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