
  Додаток 2 
           до протоколу №53 від 17.11.22р. 
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Пісок, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, 
пісок, щебінь і наповнювачі (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)       
  
1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: 
        Управління житлово-комунального 
господарства Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району 
Донецької област . 
Код ЄДРПОУ: 44617077, категорія замовника — орган державної влади. 
 
2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі: Пісок, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 -
 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі . 
 
3.Ідентифікатор закупівлі:ID: UA-2022-11-17-005908-a  
4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Внаслідок повномасштабного російського вторгнення на територію України та загострення 
бойових дій на території Слов’янської міської територіальної громади Краматорського району 
Донецької області на території Слов’янської міської територіальної громади необхідно укріплення 
об’єктів  критичної інфраструктури, щоб вона не була вразлива в разі ворожих обстрілів. 

Закупівля проводиться для забезпечення виконання заходів управління ЖКГ. Загальний обсяг 
закупівлі сформований виходячи з наявної потреби в умовах воєнного  стану. Технічні та якісні 
характеристики предмета закупівлі сформовані з технічних характеристик відповідних товарів 
розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет їх виробниками та постачальниками, вимог ДСТУ, 
а також розташування місць на яких можливо забезпечити зберігання отриманого товару до моменту 
його використання.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
відповідно до ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. 

 5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  
розмір бюджетного призначення: 72000,00 грн. (Сімдесят дві тисячі гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 12 
000,00 грн( дванадцять тисяч гривень 00 коп.) визначений відповідно Розпорядження начальника 
військової адміністрації від 16.11.2022 №244 та Плану фінансування об'єктів  загального фонду 
управління ЖКГ . 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі:72000,00 грн. (Сімдесят дві тисячі гривень 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ 12 000,00 грн( дванадцять тисяч гривень 00 коп.)  
 
 7.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Визначено відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі".    
 Обрано метод розрахунку очікуваної вартості товару на підставі  моніторингу цін та аналізу 
комерційних пропозицій потенційних постачальників товару через проведення письмових ринкових 
консультацій, за допомогою яких було можливо визначити структуру ринку з урахуванням 
актуальних пропозицій ринку та визначити обґрунтовану очікувану вартість предмета закупівлі. З 
цією метою було направлено письмові запити цінових пропозицій стосовно вартості товару до 
потенційних постачальників з урахуванням вимог до умов поставки та оплати. Визначення та 
відповідне обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом порівняння 
ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій. Також було використано 
загальнодоступну інформацію щодо цін товару, яка міститься у відкритих джерелах на сайтах 
постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,в електронних 
каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель. 


