ОБҐРУНТУВАННЯ
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Назва предмета закупівлі: Конструкційних матеріалів код ДК 021:2015 - 44110000-4.
Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-11-16-015228-а.
Закупівля суміші бетонної готової важкої та розчину цементного.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
№
п/п

Найменування товару
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Суміші бетонні готові
1 важкі, С І6/20
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Вимоги замовника:
1. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах
відповідних бюджетних асигнувань. Оплата за товар здійснюється безготівковим
розрахунком.
2. Рік виготовлення товару - 2021 р.
3.
Якість продукції, що поставляється, визначається відповідно до державних
стандартів України і відповідає узгодженим Сторонами стандартам та
підтверджується документами про якість (документ про якість бетонної суміші та
протокол випробувань на відповідність), виданим на кожну партію замовленої
продукції.
Рухливість бетонних сумішей - П4.
4. Транспортування бетону / розчину здійснюється до місця застосування з
використанням засобів, що виключають зміни їх властивостей.
5. Учасник гарантує, що товар є такими, що не мають негативного впливу на
навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля,
тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
відповідають встановленим законодавством нормам.

Обгрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана
вартість -219217, 83 грн.
Ціна на товар має бути визначена з урахуванням витрат на транспортування, податків
і зборів та інших витрат, що сплачуються або мають бути сплачені, відповідно до
законодавства.
Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі були використані дані
підсумкової відомості ресурсів проектно-кошторисної документації по обєкту:
«Реконструкція пункту технічного обслуговування з прибудовою за адресою: Сумська
область, м.Ромни, вул. Садова, 53».
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