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КРАМАТОРСЪКА MICЬKA РАДА

кАпlтАльного Буllrв}IицтвА тА пЕрспЕItтиItIIог()

B)]l. Бсля€ва,

розl}итку MICTA

l l3. м. Краматорськ. fiоrrешька область.84320,
тел.: (0626) 48-72-92

сllрпоу

40478970

Обгрунтування
TexHi,lllllx та якiсllих характеристик предмета закупiвлi, розмiру бюдэке.гноl-о призllачсння,
очiкуваноТ BapTocTi предмета закупiвлi

назва прелмета закупiвлi - ккапiтальний ремонт булiвель Краматорськоi Зош I-IIt ступенiв Л&25
за адресою: /{ottettbKa обл.. M.l{paMaTopcbK. вул.Б.Хмельницького.25> (коригуваttttя) (Krtt) l,,iOtttl
,'lli
151 50000-б - IHlu i ]aBe|)u,la.,lыti б,уdiве.lьн i робоmч).
Номер проllелурш ]акyпiв.lli l} елек,гронltiй сисr,емi закупiвсль - Uд-2022_02-07-0006З[)-с.
[I polteltypa закуll i B.lli : I1cp0l,ttBopl]a rIроllедура.
Посилання на ]lроцедуру закупiвлi- Ilttрs://рrqzогrо.цоч.uа/tепdеr/L.IА__2Q2_2-()2_07-0006jO-с.
холi викоlIанtlя робiт по об'ск,гу: кКапiтальний peмoIlT булiве.пь Краматорськот зоIIl
I-III ступенiв ЛЪ25 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б.Хмельllицькоt-о,25>>
(коригvвання)> - кол ttаlliонального класифiкатора Украiни
дк 02l:20l5: 45450000-6 (Irlшri
зaBepIIlсulblti бy:tiBe:rt,rti робо,t,и) бу.па вияв.lIена необхiднiсть до.цаткових
робiт. без виконання яких
IIемо)I(JIиве здiйснення пiлрялних робiт за договором, а саме:
- улаштування металопластикових BiKoH та дверей;
- улаштування зовнiшнiх yKociB;
- улаштування водостiчних труб;
- утеплення фасалу;
- оздобJlеI{ня ганку;
I]

- УТеПлеtltlя цоко,гlю та
фуrIламен1у;
- уJIаIIIтчванtlя паtljtусу.

Вказаtti

,,]1о,rI3,гкоl]i робо,ги безгlосерсдньо та технологiчIiо ltов'язаIIi з
роботами, якi
проводяться по доI,овору за ос}lовними роботами Тов <БК Краммiськбул> (сдрпоу j4-546602)

Nе21-08-18-144ВiЛ21.08.20l8.строкТхвиконаннясклада€: до31.10.202iроку.
зваrкаtочи tla ]е. lцо частина робiт по об'скту виконана в
рамках поперелнього договору.
виникас прlоблема забезпечеtlгtя cyMicHocTi з уже виконаними
роботами, оскi.llьки замiна
Iloпepeilllbol,o l]икоtlавrtя робiт може призвести до виникнення проблем технiчного
характеру.
гIов'язаних з ексIIлуатацiсlо та обслуговуванням, в тому числi
виникненtlя
ло
суперечllостсli tl
рамках змiненого про€кту. Проведення процедури вiлкритих торгiв в таких
умовах с немо)кJIиI}им.
томч насгають пiлстави л.ltЯ проведенНя переговОрноТ проше:tури закупiвлi,
KpiM цього, замiна пiлрялника перелбачас тимчасове зупинеНня виконаIlня
робi,г" Utо \,l())Ke
призвести до поIIIкодження, псування, погiршення якiсних та технiчних показникiв
окреш,tих
еJtемегl,гiв булiвниuтва, що в свою чергу може призвести
До надлишкового витрачання коiптiв дllя
вiдновленI{я такиХ якiсних та технiчних пок€вникiв. Залучення
до виконання пiдрядrrика, який
вже виконував роботи з булiвництва об'екту, а саме ТоВ кБк Краммiськбул>
(С!рпоу 3454б602)
I[a1,laС tltorK;tиBic,T,b забезгtечИТи clrruticHicTb rtових
тими.
з
LIto
виконуваJ]ися
rtим пiлря;lнико*{.
робiт

а прИ закitlчеtttli робiГ забс,lltс,tИl,ь tIередаЧу об'ск,га в eкcгIjryaTallilo
B riiun*y.
У Bi;tlloBi;tltocTi ,rlo JlиСТа MillicTepcтBa eKoIloMi,tltcl1,o розви,l,ку i ,горгiвлi украi,rrи вi.ц
25,11,20lб РОКУ NС3З02-0l/382l6-06 У РаЗi коли замовItиком було
укладено логовiр nu u"*o*,u,r,,,

робi,г у, хсlлi вико}Iання яких виникла необхiднiсть у додатковiй закупiвлi, замовIlик l\I())Iic
здiйснити закупiвлю таких робiт шляхом застосування переговорноi процедури
закупiв,лi за
llаявtlостi пiлтверitжеrlих обс,гавин та умов, перелбачених пуt{ктами 5 ч. 2
ст. 40-jaKoHy.'
'I'аким
чиIIом у Замовника наявнi пiдс.гави дJIя застосуваIrня переговорtrоI
проuелури
заку,rtiвiri lta ttiлcTaBi пуlrкту 5 част,иttи 2 стат.гi 40 Закоrrч.

llepe1,oBoPtla проllс]/lУра закупiв,lti заст,осовуеться замовIlиком
як виtIя,гок у разi наявностi пiдс.гав"
визliачсlti згi,,ttlсl ч, 2 с,г. 40 Закоllу. зокре]\,lа. ttetlбxidltocmi п7ловеr)еltltя-dоr)аmк()вl.tх
б.yr)iBe.,tbttttx
робim, rte за3начеlluх у почаmково"\4у проекmi, аце якi сmалч через неперес)бачусlаtti обс,пlаt;uttч
tteoбxic)ttu,.ltu о:lя BLlKolla.Httя проекmу за сукупносmi mакuх
ум.ов; do)clBip ЬуОе уклаdеtю з
пtlпереOtti,tt Buliolt(lBt|e.v цtlх робiпl, пlакi
mехttiчllо чtl eKorto],rirlHo
II(о

робоmч
tlclB'ltзatti з ?o.rl()Bllu.|l
(первuнltu,u) doeoBoylo.\t; за?u:tьнсt вqрmiсmь
dоdаmковuх робim не перевuLцу(: 5() BidcoпtKiB
riu р m с, tlt i ?
111;1 1 11211 ( п а
u
l
н
oetl
d
oalBopy.
)
рв
Ila lri:tcTaBi СКОРИГОВаНOТ IlРOекТно-коttrгOриснOТ /ioкyмeнTaltiT та
закоltу украi,ни KIlpo
публiчlli закупiвлi> rrеобхiднО внестИ змiнИ логовiрНi зобов'язання
та виI(о}lаl-лl Додаткоlli poбtl.tlt
у
пiлрялником Тов кБК Краммiськбул> (едрпоу з4s+оооz).
2, РозмiР бюлхсетнОго признаЧення, очiкувана BapTicTb
Предмета закупiвлi - s l0 зз5.00 r,prr.
(BiciMcoT десять тисяч триста тридцять п'ять грн.
00коп. ) з ПДВ.
3, Очiкувана BapTicTb - розрахункова BapTicTb предмета закупiвлi
на конкретних умовах
IIоставI(и iз зазrtачеtlням iнформаrtii про включення
до очiкуваrrоi BapTocTi nonurny
ооо"r,у,
BapTicTb (IIлв) та iн1_1lих податкiв i зборiв.
"u
ОЧiкl,ваlrа вартiс,гь закуlliв.lli робi,т з булiвништва" капiтального
ремон'у l.а pe*o'cl.pyKltii
t]изliаtIасl,t,ся lIac l,atIOI]и з !}изllаLIснtlяl вар.гостi булiвtrиLггва,
прийня,гоТ llаказопr MirlicTciparoo
регiонаlьного розRиl,ку УкраТни вiл 0l . l l .202l р. ЙzВ I , примiрtiоТ метоllики очiкуваноТ вар
госr.i
r t
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Мирrrа [}rкr,орiя 099 247 94 64

лимир IJlbLll:llli()

