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КРАМАТОРСЬКА МIСЪКА РАДА
упрАвлIння кАпIтАльного БудIвництвд тл пЕрспЕктивtIого
РОЗВИТКУ MICTA
вул. Б€Jlясва,

1 l3, м. Краматорськ,
,Щонецька область, 84з2о,сдрпоу 4о478970
тел.: (0626) 48-'72-92
E-mail: uks@krm.gov.ua

Обrрунтування
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi,
розмiру бюджетного призначення,
очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi
Назва предмета закупiвлi - Здiйснення технiчного нагляду за будiвництвом
об'екта(-iв): кБудiвлi
комунilльного закпаду <Щентр первинноТ медико-санiтарноТ
допомогиJ\Ъl> м.Крамаrор.r*- капirал"ний
ремонт (термомодернiзаuiя)>. Коригування>- (коd зzidно
15150000-6 -

дк

робоmu).
НОМеР ПРОЦеДури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель
Процедура закупiвлi: переговорна процедура.

Iншi заверulальнi буdiвельнi

-

U д-2о22-02-2 l -000945-с.

Посилання на процедуру закупiвлi - https://prozorro.gov.prtender/UA-2022-02-21-000960-a

Управлiнням капiтiulьного будiвництва та перспективного
розвитку MicTa, як замовником
розробки проектно-кошторисноi документацii, було укладено доiовiр на коригування просктноКОШТОРИСНОi ДОКУМеНТаЦii МЗ4.0З-26-63 вiд 16,07.202l
за p..yЪ"rurur,n якого отримано
вiдкоригованУ ДокУМентацiю та позитивний експертний звiт Jфl0-0345-2l
вiд 08.06.2021 р. *ооо
розгляду проектноТ документацii, за результатами коригування просктно-кошторисноТ
документацii виникла необхiднiсть у виконаннi додаткових jобiт.
В ходi реалiзацii будiвництва об'екта: <Булiвлi комунального закладу KI_{eHTp
первинноi
медико-санiтарноi допомогиJфl> м. Краматорськ- капiтальний
ремонт (тЪрмомолернЙачiяlu,
Коригування). - дк 021:20l5:45450000-6 (Iншi завершальнi булЬельнi
роботи) була виявлена
необхiднiсть додаткових робiт, без виконання яких неможливе
здiйснення пiдрядних робiт за
договором, а саме:
- улаштування HaBiciB;
- улаштування елементiв доступностi
- улаштування

;

дорiжок;
- улаштування вхiдноТ групи;
- ремонт та термомодернiзацiя тамбурiв.
вказанi додатковi роботи безпосередньо

ПРОВОДЯТЬСЯ ПО ДОГОВОРУ За ОСНОВНИМИ
РОбОТами

та технологiчно пов'язанi з роботами, якi

ТОВ кБК Краммiськбул> (сдрпоу з4546602)
]фз4.0з-17l1 вiд 08.01.2020p., строк ix вйконання складае: зt.Ъg.zоz2р.
Щоговiр технiчного нагляду, що вже отримав резолюцiю uБез зuперечень)) вiл
Свропейського
iнвестицiйного банку N934.03- l 8/l вiд ti.oz.zoiop.
зважаючи на вищевикладене визначена необхiднiсть проведення
переговорнот процедури
на закупiвлю додаткових робiт по здiйсненню технiчного
нагляду за булЙничr"о, оОЪ*iuil"l,
<<Булiвлi комунального закладУ KIfeHTp первинноi
медико-Ъанiтарнот допомогиNl > м.
Краматорськ- капiта.гlьний ремонт (термомодернiзацiя)>.
Коригування) -'ДК 02 1 :20l 5: 454500006 (Iншi завершалЬнi будiвеЛьнi
роботИ)_шляхоМ .u.rо.у_*пня перегоВорноI процедури закупiвлi
з первинним виконавuем
робiт - Фоп Кулряшов с.м. (Iпн 26580101 78).
Очiкувана BapTicTb закупiвлi склада€
- 36 о82,57 грн. (Тридцять шiсть тисяч вiсiмдесят двi
грн, 57 коп.) без урахування П{В та не перевищус 50 вiдсоткlв
BapTocTi головного (первинного
логовору) J\ЪЗ4.03- l 8/l вiд |4.02.2О20р.
ВiДПОВiДНО ДО Ч, l
40 ЗаКОНУ Украiни <Про публiчнi закупiвлi> (ла,тi закон) переговорна
.СТ.
процедура закупiвлi - це процедура, що використовусться
замовником як виняток i вiдповi;tно
до якоI замовник укладае логовiр про закупirп, a y"u.""*onn пiсля
проведення переговорiв з
одним або кiлькома учасниками.

процедура закупiвлi застосовуеться замовником як
виняток у разi наявностi
_,-л_лТ,|_:|о:орна
пlдстав,
що визнаЧенi згiдно ч. 2 ст. 40 ЗаконУ, зокрема <необхiднiсть
У закупiвлi додаткових
ана_llогiчнИх робiТ чи послуГ тогО самогО
у
учасника. МожливiСть i умови ,u*"" додаткових
робi.г
чи послуг можуть бути передбаченi в основному
договорi про закупiвлю, який укладений за
результатами проведення тендера. Закупiвля додаткових аналогiчних
пъ.пу. у того
робiт
самого учасника здiйснюеться протягом трьох poKiB
""про закупiвлю,
пiсля укладення оЬ.о"ору
якщО загаJIьна BapTicTb такиХ
робiТ чи пOслуГ не п9ревиЩус 5-0 вiлсОткiв цiнИ основного договору
про закупiвлю, укладеного за
результатами проведення тендера).
Згiдно останнього абзацу ч. 3 ст. 40 Эакону ,urounr* пiд час
проведення переговорiв
вимага€ вiД учасника (учасникiв) надання пiдтвердження
про вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови
йому (iM) в участi у процедурi закупiвлi вiдповiднЪ
до частини першоI cTaTTi l7 Закону УкраТни
<Про публiчнi закупiвлi>.
Обгрунтування застосування процедури :
- Умова застосування перегоВорноi процедури: п.
5 ч. 2 ст. 40 Закону Украiни uПро публiчнi
закупiвлi> та у вiдповiдностi до вимог Посiбника iз закупiвель
для пръекri", що фiнансуються
€IБ (зокрема, Роздiл 4. Консультаuiйнi послуги' що
фiнан"у19r".о Банком, Пiдроздiл 4.2
Проекти' розташованi за межами евросОюзу та
ДодатоК 2. осоЬлИвий випаДок KoHTpaKTiB для
консультацiйних послуг), за процедурою встановленою
для закупiвлi послуг технiчного нагляду,
2. РозмiР бюджетнОго признаЧення, очiкувана BapTicTb
пр"дr.ru закупiвлi - 36 082,57 l.pH.
(Тридцять шiсть тисяч вiсiмдесят лвi грн. 57 коп.) без
урахування П!В.
3, Очiкувана BapTicTb - розрахункова
np.or.ru закупiвлi на конкретних умовах
"upri.r"
поставки iз зазначенням iнформацii про включення
до очiкуваноi BapTocTi податку на додану
BapTicTb (ПДВ) та iнших податкiв i зборiв.
Очiкувана BapTicTb закупiвлi робiТ з будiвниЦтва, капiтальногО
ремонтУ та реконструкцii
визначаетЬся НастаНови З визначенНя BapTocTi будiвницТва,
прийняiоТ наказом MiHicTepcTBa
регiонального розвитку Украiни вiд 0l .|| 202|р. }is28 1, примiрнЪТ методики
очiкуваноТ BapTocTi
предмета закупiвлi.

З повагою
Начальник управлiння

Мирна Вiкторiя 099 247 94 64

Володимир IЛЬЧЕНКО

