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KPAN,{A,I.()PсЬKA MIcbItA рАдА
I}JI I t| ti rI I(А tl I],АJI ьIlо го Будrв
}I и ц,I,вд т,д п Е рс пЕ ктивI-Iо
го
роз|}итку MIсT-A
в)/л. Бслясва.
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Te,'t,:

-

м, Крап,tаторськ, /[oHeLtbKa область,84320. с/lрпоу
40478q70
(0626) 48-72_92
t]-rnail: trks@krm.gov.tra

технiчlrих та якiсllих характсри.rr,:.
розмiру бюджетноl.о призtrаll0It}l1l,
очiкуванот ";:;lНyrffi"r,i,
BapTocTi п редмета закупiвлi
}lазва tlpellMera закуlliв,,li кliу,лiв",r i кому}lаJlьнОго закJlа,ц.\'<l{еrrгр
rtервиllltоi. l\lC;llИKO-Cз}lir.apltclI
l l> lt.KlrablltT()pcbli- ltаltilа,llьttий p"rr.i,r' (термtlмtlдерltiзаttiя)ll.
l(сrри1.1,ваrrr lя>> (lt()() l,'it)tttl 2!lx0 2 l, 2 0 l 5 ; 1 5 1 5 0000-б - hшl i,]a(]e
ршаJьll i (lyd jбgi1|,,, 1 pui,r,,,,,1.
[lопrер tlроllедури закупiв.пi в електроlllliй систеплi
закупiвелt) - |JA-2022-02-07-000804-a.
прошелура закупiвлi: переговорна процедура.
[Iосиланltя на процедуру закупiвлl ]Itps://prozorro.

,ilопомоl-иМ

l] xo,ri вик0llа}|Ilя робiт lro об'скту: кБулiвлi комуналь'1ого
заклалу к[{ен'р первиlltlоi

l\lе,,lик..,саtliгарtttli'"lсrгlопtсlt,иЛ! l> м.КраМаторськ--каjliiальниЙ
рaйо,,' (термомоttернiзаuiя)>>. КоригуваtrrJЯ)) - Ko]l
ttatliottaЛbttt'll'o t<ЛаСИ(liкаr,ора Украl'ни
02l:20ts:

була виявлена необхiдrtiстьдодаткових
за договором, а саме:

flK

is+sooo0-6 (lншi .uu.pu,-nni

булiвельнi роботи)
робiт, без виконання яких неможливе здiйсненttя ltiдря;tttих ptlбit

- уJIаl|Jl-ування tlaBiciBl
- улаштування елементiв доступностi;
- улаllIтуванttя лорillсок:
-

\/J-lal

- l)c

]\t

lll.yBaH ttя Bxiдt"toi' групи:
t ll_ l.а l ср l\t O]\l o;te
р rt iза l t i я та мб,rrр

()

i

В.

[}казанi до,ltаткtlвi роботи безпосерел}lьо та,гехнологiчно
пов'язаtti з роботами, якi ttрtlво,llяться llo
'I-oB
Ilоговорv за осtlовlJими

роботами

кБК Краммiськбул> (елРПОУ

34546602) M34.0]-l7ll Bi;t
08.0l .2020р., строк j'x викоltаtttlя склз;llоеi 3 l .0S,20)2р.
зважаючи t{a те. tдо частина
робiт по об'екту виконана в рамках попереднього договору. виникас
проблеьtа забезпсчсttttя cyMicHocTi з
уже виконаними роботами, оскiльки ,urinu попереднього виконавця

робi,г

Mt"l;Ke

l]ризвес'и ло виникнення пробле, ,a*пirпого характеру,
пов'язаних

з експлуатачiсю та
обс,пуговуванням, в тому числi до виникнення
суперечностей в рамках змiненого про€кту. llрове;tеrlttя
проltедури вiдкритих торгiв в таких
умовах с неможливим. тому настають пiдстави для пpoBelllellllя
tlсрсIюворl|оi' проr
tс;tу,ри закуп iвл i.

KpiM llbol-o, замiьtа lliдрядttика перелбачас тимчасове
зупинення виконання робil.. lllo M()'ic
призвести до пошкодження, псуван}lя, погiршення
якiсrtих та технiчних показllикiв окремих е.ltепtеtl,гiв

будiвництвв, що

в свою чергу може призвести до надлишкового
витрачання коштiв для вiдновлення таких
якiсt,tих r,а,гехнiчних показникiв, ЗалученНя
до виконання пiДрядника, який в)(е викоlJував
роботи,l
булiвництва об'екту, а саме ТоВ кБК Iiраммiськбул> (едрпоУ
З4546602)надас мо}iJ|ивiсть забезпечит.и
cyMicHicTb нових робiт з тими, що виконув€lJlися
цим пiдрядником. а при закiнченнi
робiт забезпечить
Ilсрсдаti,\' tlб'скта в сксtlJl,\/атаrtiю в rtiлому.
У вi,цllt,lвiлtlостi дir Jlисl,а Мilriс,герс,гва екоttомiчtlого
розвитку, i Topl iB.Jri Украi'ни Bi;r 25, i l .20l б pirKr
},пlj j0]-0 l/382 | 6-06
у разi кt-1.1tи rurnr,t'"*,r' було укла,rtс,,п .,ruruoip nu ur*оп,u,,ня
робiт У ходi викоllаtlня
яки\ llиllиK,lta tteoбxi,,ttticr-b у ilо,цдl-цо*1; закупiвлi, замовt{ик
може злiйснити закуIIiвлкr

шляхоМ зас'осува|lня llереговорноi'процедури

таких робiт
закупiвлi за наявностi пiдтверлжсних обс,гавиtt-гri
},\lol}.

перелбачених пунктам и 5 ч,2 ст. 40 Закону.
'Гакипl tlиlIо\1
v Запlt,lвttиКа ttаявtti пiдставИ для застосУваtlня переговорноТ
проltелури закупiвлi rlа
ltiitc,taBi_lly-ttKT,y 5 час-гини 2 cTaTTi 40 Закону.
Ilсрегtlворtlа проце,|tура закупiвлi застосовуеться
замовllиком як виllяток y
разi наявttостi пiдсrав"
lIt() l]из}iачеtli зt-i,tttо ч,2 ст.40 Закону.
зокрема, необхiдносri проu.л.r*;;;;;*вих
булiвельних робiт.
Не ЗаЗl|аЧСliИХ У ПOЧаl'КОВОМУ ltРtlСК'Гi" a.ite ЯКi
СТiulИ ЧеРез неllерелбачуванi обставиrtи ttссrбхi..lllилtи.,r_rя
виконання проекту за сукупностi таких
умов: договiр буле укладено з попереднiм виконавllем t{их
робiт.
TaKi роботи технiчно чи eKoHoMiu"o

ДоДаТкоВих робiт lre ПереВиЩУ€

nb.'r.uHi з голоън"* 1пaрu""пиr) договором;

50 вiдсоткiв BapTocTi головllого (первинного)
договору.

заг€L,lьна

вартiс.гь

lla

lri,цсr,авi скориговаliсli' прсlектно-ко1,1Iторисllоi.
докумеtrтацii

,закуlliвлi>>

та Закоrrу Украiни к[lро

lrчб,лiчrri
необхiдно_вl{естИ змiни
У:rоговiрнi aобоr'rзоп"r.rч ."*опuти додатковi робо.ги Ilij.tряjlникоi\l
'I'OB (БК
Краммiсьr<буд)) (СЛРПОУ З4546602).
2. РоЗмiр бюджетноt-о призначення, очiкувана BapTicTb
предмета закупiвлi - 2 9З3 04З.7lгрн, (/{ва
м iльйони дев'ятсот тридцять три .гисячi
сорок три грн. 7l коп. ) з ГI!В.

lr fiiПУППП0

ПаРТitТh. РO]РШУt]l{0ш uщтlotl прелмета,*йl
на конкретних умовах поставки iз
зазначеlltlям iнформаuii про включенl]я
до очiкуванотъартостi noourny nu ooouny ,apT,icTb (пдв)
т.а iнtttих
rtсlllа,гкiв i зборiв.

Очiкувана BapTicTb закупiвлi
робiт З булiвниuтва. ка1-1iтальtlого peMOl{Ty т.а peKoгrcr.pyKrliT
визtlача(]тьСя [lас.гаttови з визl{аченllя_ BapToiTi
булiвlrиu.гва. llрийня.гоТ 1lаказом MiHicTepcrBa
регiона,льнсlго розl]и,гку Украi'rrи вiл 0I .l l .202Ip. М28 t. п|имiр,,оi
ме'одики
t,lчiкчваноТ вар,гtrстi прс..lNlст.а

закуп iвл i.
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