Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості
предмета закупівлі - ДК 021:2015- 39270000-5 Вироби релігійного призначення (Хрести дерев’яні з
орнаментом) 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. Анастасїї 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 ДК 021:2015 - 39270000-5 Вироби релігійного призначення
(Хрести дерев’яні з орнаментом);
6. Дата оголошення: 22 лютого 2022 року;
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги;
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-22-006407-b;
9. Обсяги закупівлі: 200 шт.;
10. Строк поставки - з дати підписання договору по 31 грудня 2022 року;
11. Місце поставки: м. Вінниця вул. Анастасії Медвідь, 2
12. Обґрунтування доцільності закупівлі: для задоволення потреб населення при здійсненні поховань
померлих.
13. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

№
лота

Найменуванн
я

1.

Хрести
дерев’яні 3
орнаментом

Технічні вимоги

Кіль-кість,
шт.

Виготовляються із сухої деревини хвойнх порід або із сухої
деревини дуба покриті лаком (різних кольорів за замовленням),
оброблені фрезою, вирізьбленим орнаментом, оздоблені
табличкою та розп’яттям.
Розміри 2150 мм. х 600 мм. товщина ребра 40 мм. х ширина 80
мм. Хрести по домовленості можуть бути оздоблені
Христограмами та написами.

200 шт.

Кількість хрестів з хвойних порід та деревини дуба буде додатково обумовлена замовником в
залежності від потреби.
Постачальник гарантує якість Товару згідно діючої в Україні нормативної документації.
Хрести повинні витримувати теплові навантаження, а також вплив вологості, сонячного
випромінювання та інших кліматичних факторів, при зовнішній установці і нормальній експлуатації.
На хрестах не допускаються сколи і відщепи. Лицьова поверхня хрестів повинна бути чистою,
гладкою. Не допускається наявність видимих тріщин, плям, потьоків, напливів та інших дефектів , що
погіршують товарний вид і якість виробу.

14. Обґрунтування 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 обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін, з
урахуванням фактичної реалізації предметів Продукції у 2021 році та планового обсягу фінансування і
становить:98 500,00 грн.

Уповноважена особа

ІннаПЛАКИДА

