
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

в межах закупівлі № UA-2021-10-06-002204-b, а саме 

«Конструкції та їх частини за ДК 021:2015 – 44210000-9 

(Мобільна збірно-розбірна сцена для виступів 4х6 метрів)»  

 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710». 

Замовник: Сектор культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради 

ЄДРПОУ: 43971923 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-06-002204-b 

Предмет закупівлі: Конструкції та їх частини за ДК 021:2015 – 44210000-9 

(Мобільна збірно-розбірна сцена для виступів 4х6х4 метрів). 

Очікувана вартість закупівлі: 190155,00 грн. з ПДВ. Очікувана вартість 

закупівлі розрахована методом розрахунку очікуваної вартості на підставі 

закупівельних цін 2021 року. 

Строк поставки товару: до 31 грудня 2021 року. 

РОЗДІЛ II.II. ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Таблиця 1 

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОПОНУЄМОГО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 

ВІДПОВІДНІСТЬ ( ТАК / НІ ) 

1. розмір сцени, м 4х6 

2. номінальна висота сцени в апогеї, м 6-7 

3. конструкція мобільна, розбірна з стальних тонкостінних труб 

4. одяг сцени у комплекті 

5. тентове покриття на дах сцени у комплекті 

6. спідниця сцени у комплекті 

7. подіум сцени 12 столів розміром 1х2 м 

8. матеріал подіуму сцени бакелітова фанера товщиною не менше 21 мм 

9. номінальна висота подіуму, см не менше 100 

10. сходи подіумні не менше 1 шт. 



11. гарантія на всі елементи конструкції не менше 60 місяців 

12. доставка, монтаж, навчання персоналу входить в цінову пропозицію, за рахунок 

Учасника 

Сектором культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету Білоцерківської сільської ради 

було оголошено спрощені процедури закупівля за номерами 

 ID: UA-2021-07-14-001868-c- Пропозиції учасників не відповідали умовам, 

визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до 

предмета закупівлі ,  

ID: UA-2021-07-30-003598-b- умовами прийняття участі та подання пропозиції від 

учасника п. 4 Розділу І Документації визначено, що Учасник закупівлі накладає 

кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію. В ході розгляду 

пропозиції учасника було проведено перевірку електронного цифрового підпису 

Учасника на сайті ЦЗО та виявлено, що пропозиція учасника підписана типом 

підпису «удосконалений» з типом носія особистого ключа «незахищений». Постійно 

діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду 

скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель листом від 

10.02.2021 №20-29/06-1616-пз було здійснено запит до Міністерства цифрової 

трансформації України щодо надання роз'яснення, зокрема, чи може підпис 

вважатись кваліфікованим електронним підписом, якщо при перевірці електронного 

цифрового підпису на сайті ЦЗО з’являється інформація, що тип носія – 

незахищений, тип підпису – удосконалений. Листом від 16.02.2021 №1/06-3-1587 

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, зокрема, що якщо за 

результатами перевірки електронного підпису чи печатки на сайті ЦЗО з’являється 

інформація, що тип підпису "удосконалений", то такий підпис не може вважатись 

кваліфікованим. Враховуючи наведене, а також інформацію, зазначену у листі 

Міністерства цифрової трансформації України від 16.02.2021 №1/06-3-1587, 

пропозиція зазначеного Учасника не містить саме кваліфікований електронний 

підпис. У зв'язку з встановленими вище викладеними фактами, пропозиція Учасника 

не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної 

закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі,  

ID: UA-2021-08-27-009234-a - Пропозиція учасника не відповідає умовам, 

визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до 

предмета закупівлі,  

ID: UA-2021-09-22-002352-b- Небуло активних пропозицій, 

ID: UA-2021-09-10-002104-c- Небуло активних пропозицій,  

Закупівля без використання електронної системи ID: UA-2021-10-06-002204-b –так 

як  було двічі відмінено спрощену процедуру закупівлі, через відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій було укладено прямий договір 
 

. 

Уповноважена особа                                                             В.М.Висоцька 

 


