
   Додаток 2 
    до протоколу №67 від 15.12.22р.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 
предмета закупівлі придбання спеціалізованої техніки Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER з навісним обладнанням 
ДК 021:2015 43260000-3 механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі , гірнича техніка.  (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 області . 
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: придбання спеціалізованої техніки 
Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER з навісним обладнанням ДК 021:2015 43260000-3 
механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі , гірнича техніка.  
 
 3.Ідентифікатор закупівлі ID:  UA-2022-12-15-022006-a  
 
 4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 На сьогодні Слов’янська міська територіальна громада залишається в зоні бойових дій, ворог 
активно обстрілює територію міста, руйнуючи будівлі, інфраструктуру, житлові будинки, інженерні 
мережі, асфальтобетонне покриття дорожньої мережі міста, тощо. Для ліквідації наслідків обстрілів 
необхідна спеціальна техніки у вигляді екскаватор-навантажувач JCB з навісним обладнанням. 
Враховуючи вищевикладене,  на виконання п.16 заходів Програми із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та воєнних дій на території Слов’янської міської 
територіальної громади на 2022-2023 роки та виконання п.18 розділу 19 «Житлове господарство та 
комунальна інфраструктура» Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської 
територіальної громади на 2022 р. є потреба у здійснені закупівлі.     
  Технічні характеристики екскаватор-навантажувач, складені на підставі виробничих потреб 
упрвління. Характеристики та модифікація екскаватор-навантажувач відносяться до нового 
покоління техніки та забезпечує високу продуктивність, але в той же час залишаються економічними 
та екологічними, що підтверджується європейським стандартом. Завдяки оснащеному сучасному та 
потужному двигуну, екскаватор-навантажувач забезпечує високу продуктивність машини та 
водночас знижує витрати палива у порівнянні із більш застарілою технікою.  

 
 5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення -                   

4 978 318 ,00 гривень (чотири мільйона дев’ятсот сімдесят вісім тисяч  триста вісімнадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ 829 719,67 грн., відповідно до розпорядження начальника ВА від 15.12.2022 №290 та 
плану фінансування управління ЖКГ.         
  

 
 6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 978 318 ,00 гривень (чотири мільйона 

дев’ятсот сімдесят вісім тисяч  триста вісімнадцять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 829 719,67 грн.   
  

 
 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 закупівельних цін попередніх 
закупівель, 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 
"Prozorro". 


