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Обrрунтування
технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi,
розмiру бюджетного призначення,
очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi

Назва

-

предме,та закупiвлi
Здiйснення технiчного нагляду за будiвництвом об'скта(-iв):
ККаПiТаЛЬНИЙ PeMoHr' булiвель КраматорськоТ ЗОШ I-III ступенiв }ф25 .u uдр."о.:
!онецька обл..
м.КраматоРськ, вул.Б"ХмельницькОго,25> (коригуваНня) - (Kod зzidно
151500Оо-а - IHuli заверutа,tьнi

буOiвельнi робоmu).

ДК

-

Номер процедури закупiвлi в електроннiй системi закупiвель - |JA-2022-02-21-000960-a.
Процедура закупiвлi: переговорна процедура.
Посилання на процедуру закупiвлi - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02.-21-00096q-a

Управлiнням капiтального будiвництва та перспективного
розвитку MicTa, як замовником
розробки проектно-кошторисноi докуштентацii, було укладено логовiр
*орr.уuання проектно"u
кошторисноi документацii за результатами якого отримано вiдкориговану
докуменiацiю та
позитивний експертний звiт ]фl0-0372-21 вiд |1.О6.202l виданий Схiдною
Iнституту (НДIПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦIЯ)) щодо розгляду проектноТфiлiсю !ержавного
докуменiацii, за
результатами коригування проектно-кошториснот документацii виникла необхiднiсть
у
виконаннi додатковI{х робiт.
в ходj реа-пiзацii будiвництва об'екта: ккапiта-гtьний ремонт булiвель Краматорськот зош
I-III ступенiв Jtlb25 за адресою: Донецька обл.о м. Краrаторс"*, вул.Б.Хмельницького.25>>
(коригування)) _ дк 02l:20l5:45450000-6 (Iншi завершаJ,Iьнi булiвел"ri
робоrи) була виявJIена
необхiднiсть додаткових робiт. без виконання яких неможливе здiйснення пiдрядних
робiт за

договором, а саме:
- улаштування металопластикових BiKoH та дверей;
- улаштування зовнiшнiх yKociB;
- улаштування водостiчних труб;
- утеплення фасаду;
- оздоблення ганку;
- утеплення цоколю та фундаменту;
- улаштування панд},су.
вказаrri додатковi роботи безпосередньо та технологiчно пов'язанi
з роботами, якi
проводяться по договору за основними
роботами Тов <БК Краммiськбул> (сдрпоу з4546602)
]ф21-08-18-144 вiд 21.08.2018, строк iх виконання складас:
д;31.10.202iроку.
зважаючи на вищевикладене визначена необхiднiсть проведення
переговорноi процедури

на закупiвлю додаткових робiт по здiйсненню технiчного'нагляду
за булiвництвом об'екту:
<Капiтальний ремонт булiвель Краматорськоi ЗоШ I-III ступенiв
Ns25 за адресою: !онецька обл.,
м, Краматорськ, ву;l.Б.Хмельницького,25>> (коригування)) дк 02l:20l5: 45450000-6 (Iншi
завершilльнi будiвельнi роботи), шляхом застосування переговорнот
процедури закупiвлi з
первинним виконавцем робiт ФоП Кулряшов с.м. (Iпн 265801of
zв1.
Очiкувана BapT,icTb закупiвлi складае _ 9 806,бб грн. ([ев'"rо ,r."r
BiciMcoT шiсть грн. 66
коп,) без урахування ПЩВ, та не перевищус 50 вiдЪоткiв вартос,гi
головного (первинного
договору) J\ъ08/l8-9Т вiд 27.08.2Ol8P. Вiдповiдно до ч. l ст.40^Закону
УкраiЪи кГiро'публiчнi
закупiвлi'' (далi Закон) переговорна процедура закупiвлi
процедура,
- це
що використовуеться
замовником як виняток i вiдповiдно до якот замовник
укладае доiо"iр ipo закупi"rrо, yuu.nr*o1a
пiсля проведення переговорiв з одним або кiлькоru
у"u"п"ками.

Переговорна процедура закупiвлi застосовуеться замовником як виняток
у разi наявностi
ПiДСТаВ, ЩО ВИЗНаЧеНi ЗГiДНО ч. 2 ст. 40 Закону, зокрема
кнеобхiднiсть у закупiвлi додаткових
ана_llогiчних робiт чи послуг у того самого
учасника. Можливiсть i умови,un"* додаткових робiт
чи послуг можуть бути передбаченi в основному
договорi про закупiвrrю, який укладений за
результатами проведення тендера. Закупiвля додаткових ана-гtогiчних
робiт о" пъ.пу. у того
с;lмого учасника зцiйснюеться протягом трьох poKiB пiсля
укладення лЬговору про закупiвлю,
якщО загальна BapTicTb такиХ
робiТ чи послуГ не перевиЩус 50 вiлсОткiв цiнИ основногО договору
про закупiвлю, укладеного за результатами проведення тендера>.
Згiдно останнього абзацу ч. 3 ст. 40 Закону .urou""* пiд час проведення
переговорiв
вимагае вiд учасника (учасникiв) надання пiдтверлження про
вiдсутнiсiь пiдстав для вiдмови
йому (iM) в участi у процедурi закупiвлi вiдповiдно до частини першоТ
cTaTTi l7 Закону УкраТни
кПро публiчнi закупiвлi>.
2, Розмiр бюджетного призначення, очiкувана BapTicTb предмета
закупiвлi - 9 806.66 грн.
(.Щев'ять тисяч BiciMcoT шiсть грн. бб коп.) без
урахування П!В.
3, Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi на конкретних
умовах
поставки iз зазначенням iнформацii про включення
до очiкуваноf BapTocTi подuъ*у
ooou"y
BapTicTb (ПДВ) та iнших податкiв i зборiв.
"u
очiкувана BapTicTb закупiвлi робiт з будiвництва, капiтального
ремонту та реконструкцiт
визначаеться Настанови з визначення BapTocTi будiвництва, прийнятоi
наказом МiнiстЁрaruu
регiонального розвиТку УкраТни вiд 0l .l1.2O2lp. йZВ r, примiрнЪi методики очiкуваноi BapTocTi
предмета закупiвлi.
З повагою
Начальник управлiння

Мирна Вiкторiя 099 247 94 64

IльчЕнко

