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Обrрунтуванrlя
Textti.tllиx.гa rlкiсllих характеристик предмета закуltiв.lIi, розпtiру бюджетноl'о ПриЗtrаЧеННЯ,
o.1iKyBaHoi BapTocTi п редDIета закупiВЛi
Назва предмета закупiвлi - <Капiтальний ремонт зовнiшttiх iнженерних мереж та благоустрiй
Ill]иjlel,Jlol' гериr,орiТ /ItlЗ (ясла-сtrлок) М69 <Ве;rмелик)). за адресоlо: м,,I(рама,горськ, ву"п,Гlарксlва. 69>
(Ktld,зlidttrl /lK 021,20l5: 1515З000-7,- Капiпtаlьuuй ре.1.1оllп1 iреспtавраtliя).
tloMep проltедури закупiвлi в електронttiй систепri закупiвель - UA-2022-01-28-006599-b.
[Iроltелурrr закупiвлi: вiдкритi торги - с основною процедуроlо закупiвлi.
[lосшлаltllrI lla проItеJlуру зaKyItiB,rri - httрs://rэrоZqlцl.цоv.uа/tрфеr/[JА-2022-Ш-2&Q8б1_99:Ь
'I'ехнiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi
у вiдповiлному лодатку до тендерноТ

llокуNlен,гаl tiT (Т'ехн

i

ч

не завдан ня)

I. Булiвля llоtttкiльноl-о tlавчаJlьllого закJlалу (ясла-садок) N969 <Ведмелик)) та господарча спору/tа
розташованi на земельнiй дiлянцi за адресою: !,онецька обл., м. ItpaMaTopcbк, вул. Паркова. 69. Земе;rьна
дiляtlка розмiщусr,ься на територiт житловот забудови.'гериторiя земельнот забулови дiляttки мас два
окремих виТзди: головний - з вуличi Паркова та господарчий - вiд внутрикварт€Lпьного проiЪлу,
Регламентом проведення робiт на об'ектi передвачено:
. демонтarк десяти лiтнiх павiльйонiв для виконання перепланування r,ериторiт дитячих
плайданчиt<iв та розмilrtення мультифункцiончulьного спортивного майданчика i облашlтування
i с ну юч о го е KoJlo го-роз в и BaJl b}lO го cepe,IloB и ща;
о видzulеtltlя аварiйних .церев в кiлькtlстi |79 одиttиtlь:
. ,заплittу ictt1 к-lчоt-о бе,гоtttttlго паркану ttа секцiйtrий металевий:

.

I]Jlаш,l,уваt]ня ноt]их прохiдtrих лt,lрiжок до дитячих майданчикiв r,a булiыri закЛал);
. озеленення територiт;
. встановлення мчIлих архiтектурних пересувних форм;
о об.ltаштування спортивного майданчика.
Благоус,грiй територiТ передбачас влаштування тактиль}lих рельсфних елемеtlтiв з кон,грасttим
l(о.]lьоровиl\t рiшtенням для забезпечення безперешкодного пересування Мгн та осiб з вадами по

r-ериr,орii литя чоl-о закладу.

2. Розмiр бюдrltетного призначення, очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi - l7 889 449,00l,pH.
(Сiмнадцять мiльйонiв BiciMcoT вiсiмдесят дев'ять тисяч чотириста сорок дев'ять грн. 00 коп. з

урахуваllllям ГlДВ).
3. Очiкувана BapTicTb * розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi на конкретних умовах поставки iз
зазначеIlням iнформачiТ про вкJ]ючення до очiкуваноТ BapTocTi податку на додану BapTicTb (ПДВ) та iнших
по.,tаткiв i зборiв.

Очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт з булiвничтва, капiтального ремонту та peKoHcтpyKrtiT
визначасться Настанови з визначеlll]я BapTocTi будiвництва. прийнятоi наказоN{ MiHicTepcTBa
регiоttrшt,ttt)го розвитку Украi'ни вiд 0l . l l .202 l р. Nl28l, примiрrrоТ методики очiкуваноТ BapTocTi преllмета

заrtупiвлi,
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