ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕ Х Н ІЧ Н И Х ТА Я К ІС Н И Х Х А РА К ТЕРИ С Т И К П РЕД М ЕТА ЗА К У П ІВЛ І,
РО ЗМ ІРУ
БЮ ДЖ ЕТНОГО
П РИ ЗН А Ч ЕН Н Я ,
ОЧИКУВАНОЇ
В А РТО С ТІП РЕД М ЕТА ЗА К У П ІВ Л І ЗА К О Д О М ДК 021:2015 - 03410000-7 Д ЕРЕВИ Н А (БРУ С Х В О Й Н И Й , Д О Ш К А Х ВОЙ Н И Х П О РІД О БРІЗН А ),
ІД Е Н Т И Ф ІК А Т О Р ЗА К У П ІВ Л І иА-2022-05-20-004448-а.
Н азва предмета закупівлі: Деревина код ДК 021:2015 - 03410000-7.
Ідентиф ікатор закупівлі: UA-2022-05-20-004448-a.
О бґрунтування технічних та якісних характери сти к предмета закупівлі:

№
з/п

Найменування предмету
закупівлі

1

Брус хвойний
150*100 мм від 4м

2

Брус хвойний 100*100
мм
від 4м

3

Дошка хвойних порід
обрізна 100*50 *3м або 6
м

К іль
кість

Х арак тери сти к а

Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина
150 мм, товщина 100 мм, довжина від 4,0 м.
Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2
го ґатунку.
Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм.
Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід,
повинні відповідати вимогам 2-го сорту
9,3 м3 відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313
1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали.
Допустимі відхили та переважні типорозміри.
Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід.
Довжина 4-6м та крім того наступним
критеріям: сучки, які не зрослися та які
випадають на кромках пиломатеріалу не
допускаються .
Брус хвойних порід обрізний 2 сорту, ширина
100 мм, товщина 100 мм, довжина від 4,0 м.
Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2
го ґатунку.
Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм.
Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід,
повинні відповідати вимогам 2-го сорту
5 м3 відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313
1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали.
Допустимі відхили та переважні типорозміри.
Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід.
Довжина 4-6м та крім того наступним
критеріям: сучки, які не зрослися та які
випадають на кромках пиломатеріалу не
допускаються .
Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту ,
ширина100 мм, товщина 50 мм, довжина 3 м або
6 м.
4,5
Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2
м3
го ґатунку.
Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм.
Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід,

4

5

6

Дошка хвойних порід
обрізна 180*50 *6м

Дошка хвойних порід
обрізна 50*25 * від 4м

Дошка хвойних порід
обрізна 100*30 *від 4м

30,4
м3.

3 м3.

21,3
л„
м 3.

повинні відповідати вимогам 2-го сорту
відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313
1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали.
Допустимі відхили та переважні типорозміри.
Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід.
Довжина 4-6м та крім того наступним
критеріям: сучки, які не зрослися та які
випадають на кромках пиломатеріалу не
допускаються .
Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина
180 мм, товщина 50 мм, довжина 6,0 м.
Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2
го ґатунку.
Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм.
Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід,
повинні відповідати вимогам 2-го сорту
відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313
1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали.
Допустимі відхили та переважні типорозміри.
Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід.
Довжина 6м та крім того наступним критеріям:
сучки, які не зрослися та які випадають на
кромках пиломатеріалу не допускаються .
Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина
50 мм, товщина 25 мм, довжина від 4,0 м.
Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2
го ґатунку.
Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм.
Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід,
повинні відповідати вимогам 2-го сорту
відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313
1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали.
Допустимі відхили та переважні типорозміри.
Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід.
Довжина 4-6м та крім того наступним
критеріям: сучки, які не зрослися та які
випадають на кромках пиломатеріалу не
допускаються .
Дошка хвойних порід обрізна 2 сорту, ширина
100 мм, товщина 30 мм, довжина від 4,0 м.
Вологість не більше 22%, що відповідає вимогам 2
го ґатунку.
Шорсткість поверхні не більше 1000 мкм.
Пиломатеріали тільки з деревини хвойних порід,
повинні відповідати вимогам 2-го сорту
відповідно до ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313
1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали.
Допустимі відхили та переважні типорозміри.
Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід.
Довжина 4-6м та крім того наступним
критеріям: сучки, які не зрослися та які
випадають на кромках пиломатеріалу не
допускаються .

1. Запропонований Учасником товар повинен бути новим та таким, що не був в
експлуатації; без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності. До
кожної одиниці товару додається відповідна документація (паспорт, технічна
документація, інструкція з експлуатації тощо).
2. Я кість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГО С Ту, ТУ,
сертиф ікатом відповідності та інш им нормам, що встановлені для даного товару і
підтвердж ую ться відповідним докум ентом ..
3.
Термін придатності на момент поставки Продавцем на вказану адресу Покупця
має становити не менше ніж 24 місяця з дати прийняття товару Покупцем, і протягом 10
(десяти) діб зобов’язаний безкоштовно усунути недоліки, виявлені протягом гарантійного
строку, або замінити неякісний Товар на якісний.
4.
Товар повинен бути запакований у відповідну упаковку виробника. Упаковка
повинна забезпечувати повну цілісність та його неушкодженість під час транспортування
до місця поставки. Етикетки на упаковці повинні бути непошкодженими з чітким
написами. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів
виробника, яке дає змогу: ідентифікувати товар, його походження.
5. Поставка Товару здійснюється залізничним або автомобільним транспортом. Всі
витрати
по доставці товару
покладаються на постачальника (перевезення,
навантажувальні-розвантажувальні роботи тощо).
О бґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана
вартість -500 000 грн.
В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки,
збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки
товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші
витрати Постачальника, пов’язані з виконанням договору
При визначенні очікуваної вартості тендерний комітет керувався наказом
Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі". Для розрахунку очікуваної вартості предмета
закупівлі здійснено аналіз цін на ринку потенційних постачальників деревини хвойних
порід (відповідна роздруківка додається).
Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану
очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.

Уповноважена особа з питань
організації та проведення
процедур закупівель
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Продам дош ку соснову обрізну/необрізну.
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