
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
• розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

код Д К  021:2015 (45450000-6 Інші завершальні роботи) Поточний ремонт 
приміщення Дашуківської філії КОЗ «Лисянський НВК» ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

-  №1 гімназія - ДНЗ» Лисянської селищної ради Черкаської області -  
облаштування проживання внутрішньо перемішених та евакуйованих осіб

1. Обгрунтування очікуваної вартості предмета заку півлі товару.Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 1 Закону України поточний ремонт віднесено до послуг. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається за показником четвертої цифри ДК 021:2015 «Єдиного закупівельного словника». Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А .2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року №163. (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15 квітня 2020 року № 708).Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, зокрема, на підставі кошторисної документації, з урахуванням КН У в будівництві, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, виготовленої відповідно до наказу відділу освіти від 29.09.2022 № 81/1.Враховуючи бюджетні призначення та дані кошторисних розрахунків, затверджених наказом відділу освіти від 07.10.2022 № 86/1, очікувана вартість складатиме: 155 196,00 срн. ,
2. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі.Відповідно до службової записки інженера-будівельника Циганенка І.А . від12.10.2022 №881, є необхідність у закупівлі послуг, з проведення поточного ремонту для забезпечення безпечного перебування в будівлі внутрішньо церемігцених та евакуйованих осіб відповідно до вимог санітарних норм. Визначення технічних та якісних характеристик предмету закупівлі здійснено на основі кошторисної документаціїНеобхідність в проведенні поточного ремонту приміщення Дашуківської філії КОЗ «Лисянський Н ВК» ЗОШ  І-ІІІ ступенів -  №1 гімназія - ДНЗ» виникла у зв’язку з тим, що відповідно до рішення Лисянської селищної ради від 01.10.2021 №19-17/VIII, діяльність закладу була призупинена та згідно рішення Лисянської селищної ради від 14.09.2022 №25-8/VIIl визначено об’ єктом для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб з областей України, де відбуваються активні бойові дії.

О б’ єми, склад та зміст послуг визначені у Дефектному акті, який складений начальником відділу містобудування, архітектури, соціально-економічного розвитку інфраструктури та цивільного захисту виконавчого комітету Лисянської селищної ради спільно з інженером-будівельником відділу освіти та затверджений начальником відділу освіти Лисянської селищної ради.При проведенні поточного ремонту виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці та промислової безпеки у будівництві, природоохоронного законодавства, державних будівельних норм (ДБН), правил безпечного зведення споруд, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним у Технічному регламенті щодо споруд, в яких вони застосовуються, зокрема, національним стандартам Д С Т У  і гармонізованими європейськими Д С Т У  Б EN, будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.
3. Обгрунтування розміру бюджетного призначення товару.Бюджетні призначення на закупівлю «Поточний ремонт приміщення Дашуківської філії КОЗ «Лисянський НВК» ЗОШ  І-ІІІ ступенів -  №1 гімназія - ДНЗ» Лисянської селищної ради Черкаської області -  облаштування проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб», були виділені відділу освіти Лисянської селищної ради, на підставі рішень Лисянської селищної ради від14.09.2022 № 28-11/VIII та виконавчого комітету Лисянської селищної ради від28.09.2022 № 150, у розмірі 155 200,00 грн.
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