
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі   згідно коду ДК 

021:2015 (CPV 2008) - 09110000-3 – Тверде паливо (вугілля кам'яне марки ДГ(13-100) та 

вугілля кам'яне марки ДГ(25-50)) , ідентифікаційний номер в електронній системі 

закупівель:UA-2022-06-01-005278-a,  очікувана  вартість закупівлі  692500  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-2022-06-01-005278-a 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV 2008) - 09110000-3 – Тверде паливо (вугілля 

кам'яне марки ДГ(13-100) та вугілля кам'яне марки ДГ(25-50))  
Очікувана вартість предмета закупівлі:  692500грн.  (шістсот дев’яносто дві  тисячі  п’ятсот   

гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.  

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

закупівлі визначені наступні  технічні та якісні характеристики: 
 

 
Технічні, якісні та кількісні характеристики товару повинні відповідати вимогам ДСТУ 4083-2002, 

7146:2010, 3472:2015 та наведені у таблиці  

 

Марка* 

Розмір 

куска (мм) 

Зольність 

на сухий  

стан 

палива  

 не 

більше 

ніж 

Загальна 

вологість 

на робочий 

стан 

палива Wr
t 

%  не 

більше ніж 

Масова частка кусків 

розміром менше нижчої 

границі, %, не більше 

ніж 

Нижча теплота 

згорання на 

робочий стан 

палива, Qr
i. 

ккал/кг 

не менше ніж  

 

ДГ  від 13 -100 до 14% до 14% не більше ніж 17 %  5500 

ДГ від 25-50 до 10% до 16% не більше ніж  20 %  5600 

 

 2.  Очікувана вартість предмету закупівлі:  692500 грн. (визначена на підставі   середніх 

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


