
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської 

сільської ради Стрийського району Львівської області 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі: Торфобрикети для підготовки об’єкту до опалювального сезону ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі 

змінами) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

 
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської сільської ради 
Стрийського району Львівської області 
81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А Код за 

ЄДРПОУ – 41834402; 

Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 
3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у 
пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади) 

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості 

повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): 

 

Торфобрикети для підготовки об’єкту до опалювального сезону ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –ДК 

021:2015:09110000-3: Тверде паливо 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-09-01-007328-a 

 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 300 000,00 грн. Очікувану вартість 
предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з 
врахуванням кошторисних призначень та потреби. 

 
Розмір бюджетного призначення: 300 000,00 грн 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору 
по 10 жовтня 2022 року 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі: 

Найменування товару - Торфобрикети 
Кількість товарів: 72 т 
Місце поставки товарів:  
Назва установи: Розвадівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

Адреса установи: 81634, Львівська область, Стрийський р-н, с. Розвадів, вул. Біласа і Данилишина, 16 
Якість торфобрикету повинна відповідати ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально- побутових потреб. Технічні 
умови» та іншим стандартам і технічним умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду 
Параметри: довжина – 80-200 мм, ширина – 45-75 мм, висота – 15-70 мм. 
Якість: 
а) зольність – не більше 23%,  
б) вологість – не більше 20%, 
в) механічна міцність – не менше 94 %, 
г) теплота згорання – не менше 14,9 тис. кДж/кг. 

− Ціна за одиницю товару включає всі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість 
транспортування, зберігання, навантаження, розвантаження та інші супутні витрати. 

− Для підтвердження якісних та технічних характеристик Учасники надають копію сертифікату якості, чинного на 
момент подання пропозиції. У випадку, коли Учасник не є виробником запропонованого товару, необхідно, 
додатково у складі пропозиції надати договір про закупівлю/постачання товару укладений між таким учасником та 
виробником (або його офіційним представником, дилером, дистриб'ютором, покупцем) 

− Поставка Товару має здійснюватися окремими партіями/частинами, згідно заявок Замовника з моменту укладення 
договору та до 01 жовтня 2022 року транспортом Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок 
Постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи мають проводитися за рахунок Постачальника Неякісний 
товар підлягає обов’язковій заміні Постачальником у строк, що не перевищує 7 (сім) робочих дні (всі витрати, 
пов’язані із заміною товару, несе Постачальник). 

− Кожна партія товару при поставці повинна супроводжуватись документами, що підтверджують якість товару. 

 

Більш детально можна ознайомитися на посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2022-09-01-007328-a 
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