
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної 
вартості предмета закупівлі - Фурнітура різна за кодом CPV за ДК 021:2015 - 39290000-1 

(4 лоти) на 2022 рік для потреб Комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Комбінат комунальних підприємств»

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №710» з внесеними 
змінами.

1. Найменування: Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Комбінат комунальних 
підприємств»;

2. Місце знаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2;
3. Код ЄДРПОУ: 03338656;
4. Категорія замовника: Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх 

об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
5. Предмет закупівлі: за кодом CPV за ДК 021:2015 - 39290000-1 Фурнітура різна (4 лоти) на 

2022 рік:
• Лот № 1 - ДК 021:2015-39296100-4 - Труни стандартні дерев’яні лаковані чотирьохгранні 

та типу «Саркофаг»;
• Лот № 2 - ДК 021:2015-39296100-4 - Труни стандартні лаковані шестигранні;
• Лот № 3 - ДК 021:2015-39296100-4 - Труни оббиті тканиною (атласом, велюром, без 

оббивки, комбіновані);
• Лот №4 - ДК 021:2015 - 39293200-4- Вінки та корзини із штучної хвої оздоблені 

штучними квітами, листям, декоративними стрічками, в асортименті, квіти штучні
Дата оголошення: 20 січня 2022 року;

6. Процедура закупівлі: Відкриті торги;
7. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-20-005138-Ь
8. Обсяги закупівлі:

- труни стандартні дерев’яні лаковані чотирьохгранні та типу «Саркофаг» - 106 шт. (у т.ч. 
типу «Саркофаг» 6 шт.);
- труни стандартні лаковані шестигранні - 170 шт.;
- труни оббиті тканиною (атласом, велюром, без оббивки, комбіновані) - 1470 шт. (у т.ч без 
оббивки 100 шт.);
- вінки та корзини із штучної хвої оздоблені штучними квітами, листям, декоративними 
стрічками, в асортименті, квіти штучні - 7 050 шт.

Строк поставки - з дати підписання договору по 31 грудня 2022 року;
9. Місце поставки: м. Вінниця вул. Анастасії Медвідь, 2
10. Обґрунтування доцільності закупівлі: для задоволення потреб населення при здійсненні 

поховань померлих.
11. Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
Оскільки Продукція, що закуповується не стандартизується, її технічні та якісні характеристики 

повинні відповідати наступним вимогам:
- труни стандартні дерев’яні лаковані чотирьохгранні та типу «Саркофаг» виготовляється з 

деревини хвойних або листвяних порід, призначених для лакування. Наявність внутрішньої оббивки 
тканиною, оздоблені рюшами, ручками, закрутками, ритуальною атрибутикою. Відполіровані, 
погрунтовані, криті лаком (різних кольорів). Без комбінованих вставок. Довжина труни повинна 
складати не менше 2,0 м;

- труни стандартні лаковані шестигранні виготовляється з деревини хвойних або листвяних 
порід, призначених для лакування. Наявність внутрішньої оббивки тканиною, оздоблені рюшами, 
ручками, закрутками, ритуальною атрибутикою. Відполіровані, погрунтовані, криті лаком (різних 
кольорів). Без комбінованих вставок Довжина труни повинна складати не менше 2,0 м;

- труни оббиті тканиною (атласом, велюром, без оббивки, комбіновані) виготовляється з 
деревини хвойних або листвяних порід призначених для драпірування тканиною. Наявність 
внутрішньої та зовнішньої оббивки тканиною, додатково повинні бути оздоблені рюшами, ручками, 
ритуальною атрибутикою. Довжина труни повинна складати не менше 2,0 м;

На трунах не допускаються сколи і відщепи. Лицьова поверхня трун та їх деталей повинна 
бути чистою, гладкою. Деталі не повинні мати гострих країв, задирок, тріщин, дошки повинні бути 



щільно підігнані одна до одної. Виступаючі кінці цвяхів, що використовуються для скріплення 
деталей, повинні бути загнуті, а голівки - утоплені в деревину на 1-2 мм. Довжина цвяхів, що з’єднує 
деталі труни повинна бути не менше 60 мм.

Кришка і сподок однієї труни повинні бути підігнані один до одного.
Довжина трун має бути стандартна не менше 2, 0 м, а також інших розмірів за індивідуальним 

замовленням Замовника. Колірна гамма лакованих трун може бути різна. Покриття лакованих трун 
може бути глянцевою або матовою. Деякі деталі можуть бути виконані з інших матеріалів. Лаковане 
покриття повинно бути рівномірне, без розводів.

Ритуальні вінки та корзини повинні відповідати наступним вимогам:
- лицьові поверхні не повинні мати плям іржі, інших дефектів, які погіршують зовнішній 

вигляд і якість товару;
- стрижні та дроти, які застосовуються для виготовлення каркасів, повинні бути очищені від 

окалини, іржі;
- усі шви зварювальних з’єднань повинні бути міцні, без заусениць;

каркас з ніжками повинен забезпечувати стійке положення виробу;
ніжки каркасу можуть бути не покриті штучною зеленню;
штучна хвоя на каркасі виробу повинна мати переважно темно-зелений колір, але не
повинна включати більше трьох домінуючих кольорів;
штучна зелень повинна бути міцна, не допускається її зміщення;
штучна хвоя може бути різного діаметру;
вінки та корзини можуть бути оздоблені стрічками, хвоєю або іншими оздобами;

- вінки та корзини мають бути виготовлені виключно з якісних матеріалів та аксесуарів і 
протягом тривалого часу зберігати гідний зовнішній вигляд (Учасник повинен надати в 
письмовому вигляді, в довільній формі гарантію, мінімум на 6 місяців, на запропонований 
товар).

12. Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі.
Для визначення очікуваної вартості продукції закупівлі було застосовано метод порівняння 

ринкових цін, як метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме 
загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та 
прайс-листів на момент вивчення ринку. Система Prozorro зробила відкритим доступ до публічних 
закупівель, що дозволяє аналізувати реальні угоди купівлі-продажу аналогічної Продукції інших 
Замовників.

Очікувана вартість предмета закупівлі - Фурнітура різна - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 
39290000-1 (4 лоти), обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін, з урахуванням 
фактичної реалізації предметів Продукції у 2021 році та планового обсягу фінансування і становить: 
З 989 650,00 грн. без ПДВ, у т.ч.:
- труни стандартні дерев’яні лаковані чотирьохгранні та типу «Саркофаг» - 503 200,0 грн.;
- труни стандартні лаковані шестигранні - 552 000,0 грн.;
- труни оббиті тканиною (атласом, велюром, без оббивки, комбіновані) - 2 221 700,0 грн.;
- вінки та корзини із штучної хвої оздоблені штучними квітами, листям, декоративними 
стрічками, в асортименті, квіти штучні - 712 750,00 грн.

Уповноважена особа Інна ПЛАКИДА


