
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: Дрова паливні 

твердих порід  (ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина  (паливна деревина  - 03413000-8), 

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: ID: UA-2023-01-10-007079-a,  

очікувана  вартість закупівлі  448500  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  у  2023  році. 

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-2023-01-10-007079-a 

Предмет закупівлі: Дрова паливні твердих порід  (ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина  

(паливна деревина  - 03413000-8) 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  448500грн.  (чотириста сорок вісім тисяч 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: 

1. Загальні вимоги до предмета закупівлі:  

Таблиця 1 

№ 

п/

п 

Найменуванн

я предмета 

закупівлі 

Характеристики предмета закупівлі, встановлені 

Замовником 

Кількість, 

м3 

1 
Дрова паливні 

твердих порід 

Країна походження: Україна. 

Паливна деревина повинна бути у вигляді відрізків 

стовбурів,  колод,  довжиною до 0,3-0,5 м (допустиме 

відхилення по довжині 0,05 м).  

Розмір дров по товщині (в діаметрі) від 20 до 50 см.  

В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль.  

Дрова повинні бути очищені від сучків і гілок. Висота 

сучків, що залишаються, не повинна  перевищувати 30 

мм. 

Дрова можуть бути як в корі так і без кори. 

Допускається наявність кори не більше 5% на 1 м. куб.  

Деревина  повинна бути очищена від бруду, ґрунту та 

механічних включень. 

Дрова приймаються партіями якість яких відповідає 

ТУУ-16.1-00994207-005:2018 або еквівалент. 
Вологість: 20-30%. 

 

230м3 



 

 

1.Технічні характеристики: 

1.1. Запропонований Учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не 

гірше) усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації.  

1.2. Весь товар, що пропонується для продажу повинен бути таким, що раніше не 

використовувався, придатним до використання, терміни та умови його зберігання не порушені 

(підтверджується гарантійним листом учасника). 

2. Наявність документації, яка підтверджує якість (відповідність): 

2.1. Учасник повинен надати детальний технічний опис товару, що пропонується та 

документи, що підтверджують якість (відповідність, тощо) згідно Таблиці № 1. 

3. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:  

-  податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно  

з чинним законодавством; 

-  витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару.  

-  навантаження, розвантаження; 

-  інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством. 

3.1. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені 

Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням 

договору. 

4. Загальні умови поставки товарів: 

- Виконавець забезпечує суворе дотримання правил прийому сировини. 

- Товар постачається Учасником-переможцем за додатково погодженими партіями. 

- Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товари, передбачені цією 

документацією, якість яких відповідає умовам ДСТУ (ГОСТ, ТУ). 

5. Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля 

та надати довідку, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля. 

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення 

вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник. 

6. Діяльність постачальника повинна відповідати законодавству про санкції. 

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

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

його  походження, якість, відповідність чинним нормативним документам. При прийомі 

товару його обсяг  має  відповідати обсягу,  який зазначений у супровідних документах (дрова 

повинні бути укладені щільно без пустот, коефіцієнт перерахунку до об’єму кузова 

застосовується 0,75; у випадку, якщо дрова завантажені насипом, буде застосовуватися 

додатковий коефіцієнт перерахунку 0,75). 

      Товар поставляється окремими партіями протягом загального строку поставки за 

заявками Замовника (через Viber, WhatsApp, Telegram, електронну пошту, особисто тощо). 

      Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника за адресами: навчальних 

закладів Білоцерківської сільської ради згідно  Додатку 1 до проекту Договору. 

           9. Розвантаження має здійснюватися працівниками Учасника-переможця. 

          10. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах 

відповідних бюджетних асигнувань. 

       11. Строк (термін) поставки (передачі) товару: з моменту підписання договору по 15 

червня 2023 року. Строк поставки Товару становить 3 (три) календарні дні з дня 

надходження від Замовника замовлення на Товар. 

       12. На момент подання Учасником пропозиції у власності (на складі Учасника) паливної 

деревини повинно бути в наявності не менше 20 % заявленої кількості в пропозиції, що 

Учасник повинен підтвердити електронною копією створеною із оригіналу складської 

довідки, яка в свою чергу надається разом з іншими документами пропозиції.  

 



 2.  Очікувана вартість предмету закупівлі:  448500,00 грн. (визначена на підставі   середніх 

цін на   дрова паливні в аналогічних закупівлях  та в   електронному каталозі «Прозоро маркет» 

у  відповідному регіоні). 

 

 

 

 

Уповноважена особа                                                         Алла ВОВК 


