Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(постанова Кабінету міністрів України від 16.12.2020 року № 1266)
КЗК «Центр культурних ініціатив»

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
ДК 021:20015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт частини
приміщень 12, 26-28, 33, 78, 81, 97 та 133 комунального закладу культури "Муніципальний
центр культурних ініціатив" за адресою: м. Харків, вул. Скрипника, 7)
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Роботи повинні виконуватися у відповідності до проєктної документації, діючих в Україні
державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що
будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних
діючих норм і стандартів та проектної документації. Матеріали, які будуть використовуватись
учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки
санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, у разі їх наявності.
Строк гарантії на виконані роботи становить двадцять чотири місяці з дати приймання робіт у
повному обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних
робіт, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний
лист-гарантію.
Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та
протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства, про що учасник у
складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.
Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва – СС1.
Відомість обсягів робіт наведена в тендерній документації
Очікувана вартість закупівлі розрахована згідно із кошторисною частиною проєктної
документації. Виконання робіт передбачено у 2021 – 2022 роках.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 9 244 377,60 грн. з ПДВ.
Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції
визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва",
прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 05.07.2013 № 293, відповідно до розробленої та
затвердженої проектно-кошторисної документації.
Розмір бюджетного призначення на 2021 рік: 6 406 235,20 грн.

