
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: Дрова паливні  

пиляні ( ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина )  , ідентифікаційний номер в електронній 

системі закупівель: UA-2022-06-28-004070-a,  очікувана  вартість закупівлі  366300  грн. 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.  

Мета проведення закупівлі:  з метою забезпечення  опалення  навчальних закладів 

Білоцерківської сільської ради  в опалювальному сезоні 2022-2023  рр. 

Замовник:  Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ: 40213202 

Вид процедури: відкриті торги. 

 Ідентифікатор закупівлі:   ID: UA-2022-06-28-004070-a 

Предмет закупівлі: Дрова паливні  пиляні ( ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина ) 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  366300 грн.  (триста шістдесят шість  тисяч триста 

гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.  

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: з метою здійснення даної 

закупівлі визначені наступні  технічні та якісні характеристики: 

1. Загальні вимоги до предмета закупівлі:  

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Найменуванн

я 

товарів/робіт/

послуг 

Технічні характеристики/ технічне завдання 
 Кількість,  

 

1. Дрова 

паливні, 

пиляні 

Паливна деревина повинна бути у вигляді відрізків 

стовбурів,  колод,  довжиною 50 сантиметрів. Розмір 

дров по товщині (в діаметрі) від 0,10 до 0,20 м. В 

дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. 

Дрова повинні бути очищені від сучків і гілок. 

Дрова можуть бути як в корі так і без кори.  

Сухі - вологість не більше 40%. 

Деревина має складатися з наступних твердих порід  

дерев: дуб, береза, клен,  ясен, граб, бук, яблуня  та 

інші аналогічні породи. 

Деревина  повинна бути очищена від бруду, ґрунту та 

механічних включень. 
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2.Товар, який пропонується, повинен відповідати показникам якості, які встановлюються 

законодавством України та діючим стандартам якості та документально підтверджуватись 

документом(ами), яким  засвідчується відповідність встановленим вимогам. Документ, яким 

підтверджується відповідність якісним вимогам, повинен бути виданий органом (або 

установою або організацією або підприємством) з оцінки (або досліджень) відповідності, 

компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним 



законодавством. У документі, який надається за даною умовою, повинна бути зазначена назва 

підприємства товар  якого був об’єктом дослідження (експертизи). 

3. Якісний стан деревини – не повинен мати радіологічного забруднення (в межах норми 

– 1500 Бк/кг ((137) Cs), тому на підтвердження цього у складі пропозиції надається 

радіаційний протокол виданий на ім’я учасника торгів, та виданий не раніше 2020 року.  

4 . При поставці товару  повинні надаватися  супровідні документи, що підтверджують 

його  походження, якість, відповідність чинним нормативним документам.  

5. Товар  поставляється окремими партіями протягом загального строку поставки 

(протягом 2022 року до 01.12.2022 року) за заявками Замовника. Місце поставки Товару – 

навчальні заклади Білоцерківської сільської ради Миргородського району Полтавської області, 

що підпорядковані Замовнику: 

• Красногорівський ліцей  (с. Красногорівка, вул. Гоголя, 39) – 4 м³; 

• Балакліївська гімназія (с.Балаклія, вул. Центральна, 2)-  6  м³ 

• Попівська гімназія (с.Попове, вул. Шкільна, 2) -150 м³ 

• Мостовівщинська гімназія (с.Мостовівщина, вул. Шкільна, 50)- 7 куб.м. 

• Мостовівщинсбький ЗДО (с.Мостовівщина, вул. Шкільна, 50)- 5 куб.м. 

• Білоцерківський ЗДО «Дюймовочка» (с.Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 26)- 17 м³ 

• Красногорівський ЗДО «Барвінок» (с.Красногорівка, вул. Садова, 7) – 9 куб.м.  

6. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника. 

7. Постачальник повинен власними силами здійснити вантажно-розвантажувальні 

роботи при поставці товару до складських приміщень Замовника. 

8. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого Товару визначеним 

вимогам в технічному завданні, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може 

відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним в цій документації, 

зокрема в технічній частині предмета закупівлі. 

9.На запропонований Товар під час його доставки, виготовлення тощо повинні 

застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. 

10. Зміст пропозиції учасника не повинна суперечити пункту 10 частини першої статті 4 

Закону України «Про санкції»* щодо заборони здійснення державних закупівель товарів, робіт 

і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та 

юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, 

а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж 

товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з 

цим Законом, та іншому чинному українському законодавству, що містить обмеження 

ввезення товарів на митну територію України. 

 

 2.  Очікувана вартість предмету закупівлі:  366300,00 грн. (визначена на підставі   середніх 

цін на   дрова паливні  в  електронному каталозі «Прозоро маркет» у  відповідному регіоні). 

 

 

 

 

Уповноважена особа                                                         Алла ВОВК 


