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Вiдкритi торги

закупiвлi
Iдентифiкатор U А-2021 -08- tз -ооццg ц-
Назва та
предмет
закупiвлi ГолосiТвський район ( Код дк 021:2015 - 45000000-7

Будiвельнi роботи та поточний ремонт)

Обrрунтування
доцiльностi
закупiвлi наземного поверху на перший piBeHb пiдземнот частинибудинку, що працюють з 1975 року та наразi знаходяться ваварiйному cTaHi, потребуюr" *uпй-"rо.о р"rоrrу.

РiшеннЯ КиIвськОТ MicbKoT Ради вiд 24.12.2020 року Nч24/24 пПро бюджет MicTa КиЁва на 2021 piK> (iз змiнами та
доповненнями),
Рiшення КиiвськоТ мiськоi Ради вiд 24.|2.2020 Nр 2З123
:1Про Програму економiчного i соцiальrо- 

-|orrrrny 
,.Кисва на 2021-202З роки)) (iз змiнами та допо"".,r*r"r";.

Обгрунтування
обсягiв
закупiвлi

обсяг закупiвлi та склад робiт затверджено робочимпросктоМ за об'ектОм <Капiтальний р.rо"rЪр"о*пiдйомникiв ритуального корпусуnnй"*о.о пi.rurорiю на
вул, Байковiй, l6, ГолосiiЪський район> uiд ZЪzl року та



проектноi документацii за робочим проектом
<Капiтальний ремонт трьох пiдйомникiв ритуаJIьногокорпусУ мiського крематорiю на вул. Байковiй, |6,Голосiiвський район>

Обrрунтування
технiчних та
якiсних
характеристик
закупiвлi

l |_:y"1' 
трьох пiдйомникiв ритуального корпусу мiськогокрематорlю на вул. Байковiй, 76, Голосii'вський район)Ц-i роботи) виконуються у вiдповiдностi до!ержавних будiвельних норм, Закону Украiни uПроохорону працi>, вимог i нормативiв екологiчноi безпеки,

правил протипожежноi безпеки, санiтарних норм, правилелектробезпеки з використанням матерiалiв та
устаткування учасника. Роботи вiдносяться до класуНаСЛiДКiВ (ВiДповiдальностi) сс l та здiйснюються
вiдповiдно до робочого про€кту за об'сктом <капiтальний
ремонт трьох пiдйомликiв ритуального корпусу мiського
крематорiю на вул. Байковiй, l6, ГолосiТвський район>-2021р. " l 

]

Обrрунтування
очiкуваноТ
BapTocTi
закупiвлi

3 18З 4З9,00 UAH з ПДB.
очiкувана BapTicTb закупiвлi визначена на пiдставi
затверженого робочого про€кту за об'сктом <капiтальний
ремонт трьох пiдйомникiв ритуального корпусу мiського
крематорiю на вул. Байковiй, 16, ГолосiтвькиЙ район>-
?921р,та отриманого експертного звiту J\ъl4з106 /2l вiд
17 .06.202l (позитивний) щодо розгляду кошторисноТ
частини проектнот документацiт за робочим проектом
<капiтальний ремонт трьох пiдйомнипi" р"rу-ьногокорпусу мiського крематорiю на вул. Байко"iй, l6,
Голосiiвський район>

Iнша
iнформацiя

Джерело фiнансування заýЙ*l
Кошти мiського бюджету (м. КиТв)


