
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної 
вартості предмета закупівлі: труни (ДК 021:2015 - 39290000-1 - Фурнітура різна) 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: труни (ДК 021:2015 - 39290000-1 - Фурнітура різна).
6. Дата оголошення: 01 листопада 2022 року;
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги згідно Закону України «Про публічні закупівлі» з 

урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 «Про 
затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового 
режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»;

8. Ідентифікатор закупівлі: UА-2022-11-01-009601-а;
9. Обсяги закупівлі: 215 шт., в т.ч 15 шт. без оббивки.

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

поховань померлих.
12. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Розміри трун повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів. 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 повинні бути 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

13. 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 становить: 295 000,00 грн. без ПДВ.

Уповноважена особа Інна ПЛАКИДА


