ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧИКУВАНОЇ
ВАРТОСТІПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 44110000-4 КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (ЦЕГЛА ), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ ІІА2021-10-08-010059-Ь.
Назва предмета закупівлі: Конструкційні матеріали код ДК 021:2015 -44110000-4.
Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-10-08-010059-Ь.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Розділ І СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ
№
з/п
1

Одиниця
вимірювання

Найменування товару
Цегла

Кількість
33 000

ПІТ

Розділ II. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (вимоги до предмета закупівлі).
Найменування показника Товару
Стандарт якості за яким
виготовляється Товар

Характеристика
показника Товару

Характеристика показника Товару,
запропонованого продавцем

відповідає ДСТУ Б
В.2.7-61:2008.

Спосіб за яким виготовляється Пластичного
формування
Товар
Матеріал виробу

К - керамічна

Вид виробу

Р - рядовий

Тип виробу

Пв —повнотілий (без
порожнин)

Коефіцієнт об’єму (перерахунок на 1 НФ
цеглу нормального формату одинарний розмір, мм (250x120x65)
Марка за міцністю при стиску

Не менше МІ 00

Середня густина, кг/м3

Не менше 1750

Марка за морозостійкістю

Не менше F15

Розділ III. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК, ВИМОГИ ДО ТАРИ ТА УПАКОВКИ, ІНШЕ.
Рік випуску Товару, що є предметом
закупівлі повинен бути:
Гарантійний строк на Товар, що є
предметом закупівлі повинен бути:

не раніше 2021 року
не менше 12 місяців з дня поставки
відповідної партії Товару на підставі
підписання обома Сторонами видаткової
накладної.

\

Інші вимоги до Товару:

не-перебував в експлуатації, термін та умови
його зберігання не порушені

Тара та упаковка Товару:

Товар зобов’язаний бути складований та
упакований на піддонах. Тара та упаковка
поверненню не підлягає.

Розділ IV. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ НАДАНІ УЧАСНИКОМ.
1. Копія сертифікату відповідності на Товар, дійсний на дату розкриття пропозиції,
що підтверджує відповідність Товару вимогам ДСТУ Б В.2.7-61:2008.
2. Копію чинного документу, підтверджуючого акредитацію органу з оцінки
відповідності у визначеній галузі - його компетентність, виданого національним
органом з акредитації (надання додатків до документа не обов'язкове).
3. Я к щ о У часн и к не є ви р о б н и к о м Т овару, щ о є п р е д м е т о м за к уп івл і, він повинен
надати копію документу, який підтверджує стосунки з виробником Товару (договір
поставки з виробником Товару/ або дилерський договір з виробником Товару або
гарантійний лист від виробника ). Зазначені документи повинні обов’язково містити
гарантії виробника Товару щодо якості Товару.
Розділ V. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ІНШЕ
1. Учасник зобов'язаний поставити Замовнику Товар: цегла - код ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали - у кількості 33 000 шт.
2. Постачальник при поставці кожної партії Товару зобов’язаний надати Замовнику
документи, що підтверджують якість Товару (паспорт (якості) з відміткою ВТК
виробника Товару, сертифікат відповідності на Товар).
3. Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється Замовником за
поставлений товар на підставі накладної, підписаній представниками Сторін, не
пізніше 90 (дев’яносто) днів з дати поставки. Але, у разі затримки бюджетного
фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 (трьох)
банківських днів з дати отримання Замовник бюджетного призначення на свій
реєстраційний рахунок. Розрахунок повинен бути здійснено до 31.12.2021 року.
4. Поставка Товару здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту
отримання Постачальником заявки Покупця на відповідну партію Товару. Поставка
товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника.
5. Місце поставки Товару: 42001, Україна, Сумська область, м.Ромни, вул.
Маяковського, 64
Обґрунтування очікуваної вартості/
очікувана вартість -107250,00 грн.

розміру

бюджетного

призначення:

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
Очікувана вартість визначена відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020
№ 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі" та інформації з сайту ргогогго (відповідна роздруківка додається у
Додатку 1 до Обґрунтування).
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Голова тендерного комітету

^

Сергій ЯГОЛЬНИК

Ідентификатор закупівлі
1)А-2021*08-20-000505-Ь
иА-2021-06-11-000122-а
иА-2021-05-24г00.1720-а
иА-2021-04-15-012485-Ь
Середня ціна:

ціна
4,55
8,1
4
4,5
5,2875

