
обrрунтування технiчних та якiсних характеристик

предмета закупiвлi та очiкуваноi BapTocTi закупiвлi

Показник

до постаFIови кабiнету мiнiс,грiв укратни вiд 01.08.201з i

вiд 11.10.2016 J$r710>

Пiдстава лля
публiкаuiТ
ofilрунтyвання

Ритуальна служба спецiалiзоване комунальне

пiдприсмство ккитвський крематорiй> виконавчого органу

Киiфали (Киiвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрашii)

Замовник

0541 6768
Вiдкритi торгиВид прочедури

закупiвлi
UA_202 1 _09_24-00,7 260-ьIдентифiкатор

закyпlвлl
к-i'-*ийремонТТрЬохпiдйомникiвритУаЛЬноГо
корпусу мiського крематорiю на вул, Байковiй, 16,

голоЪiiъський район ( код дк 02l:2015 - 45000000_7

Будiвельнi роботи та поточний ремонт)

Назва та
предмет
закупiвлi

p"ry-uri зали та вiдкритий майданчик прощання

обладнанi пiдйомниками для транспортування труни з

наземного поверху на перший piBeHb пiдземнот частини

будинку, що працюють з 1975 року та наразi знаходяться в

аварiйному cTaHi, потребують капiтального ремонту,

Рiшення Киiвськоi MicbKoi Ради вiд 24.|2.2020 року Nч

24124 uПро бюджет MicTa Киева на2021 piк> (iз змiнами r,e

доповненнями),
Рiшення КиТвськоi мiськоi РаДи вiд 24.|2.2020 Ns 2Зl2З

<про Програму економiчного i соцiального розвитку м,

КиЪва наZоZ1-ZO2З роки> (iз змiнами та доповненнями).

Обrрунтування
доцiльностi
закупiвлi

l робота
обсяг закупiвлi та склад робiт затверджено робочим
просктом за об'ектом <капiтальний ремонт трьох

пiдйомникiв ритуального корпусу мiського крематорiю н&

вул. Байковiй, lб, ГолосiТвськиЙ район> вiд2021 року та

Обгрунтування
обсягiв
закупiвлi



npo.*r"oТ документацiI за робочим проектом

uku.rirальний ремонт трьох. пiдйомникiв ритуаJIьного

*opny.Y мiського крематорiю на вул, Байковiй, 16,

ГолосiТвський район>

2|.2о15 - 45000000-7

ЪудЬ"п"нi роботи та поточний ремонт (Капiтальний
.., .,i л, vАгА

Ё;";; rрrо* пiдйомникiв ритуа.'rьного корпусу мiського

крематорiю "u 
lyn. ЪаИковiИ,- tO, Голосirвс:yi:lО"Р

й*ч"rих булiв"п"п," n_:_pY, Закону УкраТни <Про

охоронУ прац1)), вимог i нормативiв екологiчноi безпеки,

правил протипожежноi безпеки, санiтарних норм, правил

електробезпеки з використанням матерiалiв та

устаткування учасника, Роботи вiдносяться до класу

tlu.пiд*i" (вiдповiдальностi) сс1 та здiйснюються

вiдповiдно до робочого проскту за об'ектом <<капiтальний

ремонт трьох пiдйомникiв ритуального корпусу мiського

*р.*urорiю на вул. Бай*о"iй, 16, Голосiiвський район>-

202|р.

Обгрунтування
технiчних та
якiсних
характеристик
закупiвлi

З tвз 4з9,00 UAH з пщв.
b"i*yruna uapricrb закупiвлi визначена на "'t:l1:]v rrl\ | чv-.? ---r

затверженого робочого чроскту 
за об'сктом <капiтальний

ремонт трьох пrдйомникiв ритуального корпусу мiського

*р"rurорiю на вул. Байковiй, 1б, ГолосiТвський район>>-

2О2|р.та отриманого експертного звiту N9143/06121r вiд

п .o6.zoZ1 (позитивний) щодо розгляду кошторисноТ

частини проектнот документацiт за робочим проектом

<капiтальний ремонт трьох пiдйомникiв ритуального

корпусу мiського крематорiю на вул, Байковiй, 16,

ГолосiТвський район>

Обгрунтування
очiкуваноi
BapTocTi
закупiвлi

БФ. фiнансування закупiвлi

Korпi" мiського бюджету (м, КиТв)iнформаuiя


