
Обгрунтування техшчних та яккних характеристик предмета закушвлц розмхру бюджетного 
призначення, очжуваиоТ вартоеп предмета закушвлх 

(вщповщно до пункту 4-1 постанови КМУ вщ 11.10.2016 року № 710 « Про ефективне використання державних 
КОШТ1В» ( 31 змшами)). 

1 .Найменування, мкцезиаходження, та щентифжацшиий код замовника в единому державному реестр1 
юридичних оаб , ф1зичних оаб-пщприемщв та громадських формувань, його категория: 
Чершпвський гер1атричний пансюнат Департаменту сощального захисту населения ЧершпвськоУ обласноУ 
державно!' адмшстращУ; код за СДРПОУ 21395391; 14021, вул. Леонща Пашина,12, мюто Чершпв; категор1я 
замовника: 3 - юридичш особи, яга е пщприемствами, установами, оргашзащями та Ух об'еднання, яга 
забезпечують потреби держави або територ1альноУ громади, якщо така д!яльшсть не здшснюеться на 
промисловш чи КОМерЦ1ЙН1Й ОСНОВ!. 

2. Назва предмета закугпвхп 13 зазначенням коду за Сдиним закут вельним словником ( у раз! под1лу на лоти тага 
в1домост1 повинш зазначатися стосовно кожного лота) та назви вщповщних класифкатор1в предмета закушвл11 
частин предмета закушвл) (лот1в) (за паявносп): 44110000-4 Конструкцшш матер1али (кут перфорований, 
склосггка, штукатурна сум1ш, шпакл1вка ШП фшнн, фарба-грунтовка, плитка, цемент, евроруберойд, бггум) 

3.1дентифжатор закушвлк 11А-2021-11-08-009292-Ь 
4,Обгрунтування техшчних та яккних характеристик предмета закушвлк техшчш та ягасш характеристики 
предмета закушвл! визначеш потребою ремонтних робтт в примщенш харчоблоку та поточного ремонту в 
житлових гамнатах панеюналу. 
б.ОбГрунтування розм1ру бюджетного призначення: розм1р бюджетного призначення, визначений вщповщно 
до потреби в матер1алах на листопад-грудень 2021 року, за цшами, з урахуванням статистичних даних та 
економ1чних чиннигав, що впливають на цшоутворення на певному ринку. 
Свроруберойд Гкшбуд ХПП 2,0 (9кв.м) - Материал бггум,Довжина 9 м,Сер!я ХПП,Ширина рулону 1 м,Клас 2,0 
Основа Склополотно, Висота 1 м 
Б1тум 30кг - Вид Бггум,Призначення Для гщр0130лящУ,Застосування Для бпумноУ череиищ, Для покр1вл1, Для 

"фундаменту,Вага 3 0 кгДраУна-виробникУкраУна 
Кут перфорований ПВХ Зм - Вид кутника без армуючоУ еттки, перфорований,Матер1ал ПВХ,Типдля штукатурки 
та шпакл1вки,ДовжинаЗ м,Ширина 23 мм 
Склосггка 1мпрегнована (лугостшка) (М160) (1рул=50 кв.м) - Довжина 50 м,Вид С1тка фасадна.Поверхнева 
щшьшеть 160 г/м2,Розм1р В1чка 4*5 мм,Площа в рулош 50 м2,Ширина 1 м 
Штукатурна сумгш ШП Старт 30кг КЫА1Л' - Тип - Стартовая,Тип упаковки - Паперовий мшгак,Основа -
Ппсова,Способ нанесения -Ручний,Фасовка - 30 кг,Тип робгг - Для внутр1шшхроб1т,Кол1р - Белый,КраУна -
виробник товару - УкраУна 
Шпаюивка ШП Фшпп 25кг КЫАПР - Готовнють до застосування - Суха,Призначення - Финиша,Упаковка -
паперовий м1Шок,Фасування - 25 кг,Кол1р - Бший,Склад - Ппсова,КраУна-виробник товару - УкраУна, Вид робгг -
Для внутршшх роб гг 
Фарба-грунтовка СТ-16 Юл (15кг) Церезит 947540 - Бренд СегезН,Тип адгезшна, КраУна-виробник 
УкраУна,Основа дисперс!я синтетичних смол 1 наповнювач1в,Вага15 кг,Готовшсть до застосування готово до 
застосування,Кол1р бший,Область застосування для внутршшх 1 зовшшшх робгг, для зовшшшх робгг, для 
внутр 1ШН1Х робхт,Щшьнють 1,45 кг/л,Додатков1 характеристики Створюе адгезшний шар перед озлоблениям 
штукатурками та фарбами, Знижуе водопоглинання, Висока покривна здатнють, Для консерващУ фасад:в на 
зимовий,Час висиханнявщ 4 до 6 (до ступеня 3) год 
Цемент ПЦ1-500 Н (ДО) 25кг БЕЗ ШЛАКА Полимин 0781 /4963 - КраУна-виробник УкраУна,Марка М-500 
Тип портландцемент,Вага 25 кг,Цемент ПЦ 1-500-Н морозостойкий швидкого тужавшня без добавок , 
застосовуеться у виробництв1 вщповщальних бетонних 1 зал1зобетонних конструкцш в промисловому 
буД1ВНИЦТВ1, де застосовуються шдвигцеш ВИМОГИ ДО ВОДОСТШКОСТ1, МОрОЗОСТШКОСТ! та ДОВГОВ1ЧНОСТХ. 

Ефективний при проведены ремонтних 1 вщновлювальних робгг з огляду на високу початкову мщшеть бетону. В 
якост1 основи для сухих штукатурних сум!шей забезпечуе вщмшне тужавлення при низьких температурах. 
Плитка грес морозоспйка 8ЮпеЬспце св. а р . 60.7*60.7 44С510 - Колекщя^ТОТЫЕНЕНОЕ, 
категор1я:Керамограшт, Плитка для ванноУ, Плитка для куми, Плитка для пщлоги, Плитка настшна 
Назначения: для гйдлоги, для стш, Клас знососпйкостк 4,Тип поверхнкматова,Дизайн:бетон,Тип 
продукцй': Плитка базова,Розм1р:60.7х60.7,Матер1ап:керамограшт,Кол1р: евпло - с1рий 



6. Потреба: визначена з урахуванням плонц ремонтних робгг в примщенш харчоблоку та поточного ремонту в 
житлових имнатах иансюнату. 

7. Очжувана варткть предмета закушвлк 148 394,00 грн з ПДВ 
Кмьюсть: 

1. кут перфорований 3 м - 20 шт. 
2. склосггка (1 рул = 50 кв.м.) - 10 рул. 
3. штукатурна сумхш - 40 шт. 
4. шпаюнвка ШП фп-пш - 40 шт. 
5. фарба-грунтовка - 20 шт. 
6. плитка грес морозостшка 60,7*60,7 - 205,53 м2 
7. евроруберойд (9 м.к. в рулош) - 34 шт. 
8. б!тун (30 кг) - 10 шт. 
9. цемент ПЦ 1-500 (25 кг) - 40 шт. 

8. Процедура проведения: вщкрит! торги 

Голова тендерного комггету 


