
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Показник Обґрунтування  

 

Підстава для публікації 

обґрунтування: 

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до 

Постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710» 

Замовник Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) 

ЄДРПОУ 03358475 

Вид процедури закупівлі Переговорна процедура 

Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-25-003296-b 

Назва та предмет 

закупівлі 

 

«Труни стандартні без оббивки код ДК 021:2015 - 39290000-1 

Фурнітура різна» 

Обґрунтування 

доцільності закупівлі 

Підстава для проведення переговорів – пункт  1 частини 2 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а 

саме якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому 

числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості 

тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет 

закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до 

учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що 

були визначені замовником у тендерній документації. 

Замовником  було оголошено процедури Закупівлі за 

номерами UA-2021-10-12-006093-c та UA-2021-11-05-000678-c,  які 

були відмінені на підставі подання для участі у відкритих торгах 

менше двох тендерних пропозицій.   

Труни не оббиті необхідні для забезпечення поховання 

одиноких громадян, осіб без певного місця проживання та громадян, 

від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів, 

а також під оббивку для забезпечення виробничої діяльної 

підприємства  Ритуальної служби спеціалізованого комунального 

підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-

побутового обслуговування» виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі фактичної потреби 

підприємства відповідно до планової кількості поховань осіб 

пільгових категорій та відповідно до потреб підприємства у реалізації 

даного виду товару до кінця 2021 року. 

755 штук 

 

Обґрунтування  

технічних та якісних 

характеристик закупівлі 

Строк поставки – до 31 грудня 2021 року    

Умови та місце постачання – за рахунок Постачальника на 

склад Покупця за адресою: м.Київ, вул.Стеценка, 20. 

Поставка  Товару здійснюється окремими партіями протягом 5 

(п`яти) календарних днів з моменту надходження замовлення від 

Покупця на поставку партії товару. 

Труни виготовляється із пиломатеріалів III сорту товщиною не 

менше 19 мм для трун довжиною до 1,7 м включно та не менше 25 - 



для трун довжиною понад 1,7 м. Максимальна товщина досок для 

виготовлення трун повинна бути не більше 30 мм. 

Основні розміри трун та повинні відповідати РСТ УРСР 

1634-89 «Труни. Загальні технічні вимоги». 

На трунах не допускаються сколи і відщепи довжиною понад 

5 мм і глибиною понад 3 мм. Лицьова поверхня трун та їх деталей 

повинна бути чистою, гладкою. Деталі не повинні мати гострих країв, 

задирок, тріщин, дошки повинні бути щільно підігнані одна до одної. 

Виступаючі кінці цвяхів, що використовуються для скріплення 

деталей, повинні бути загнуті, а голівки повинні бути утоплені в 

деревину на 1-2 мм. Довжина цвяхів, що з’єднує деталі труни 

повинна бути не менше 60 мм. Кришка і сподок однієї труни повинні 

бути підігнані один до одного. 

 

Обґрунтування 

очікуваної вартості 

закупівлі 

418 250,00 грн. без ПДВ., у т.ч.: 

- Місцевий бюджет-290250,00 грн. 

- Власні кошти підприємства – 128000,00 грн. 

Очікувану вартість визначено з урахуванням наказу Мінекономіки 

від 18 лютого 2020 року № 275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» 

методом порівняння ринкових цін за результатами моніторингу цін 

на вказані позиції предмету закупівлі на протязі 2021 року з 

урахуванням вартості необробленої деревини за даними біржових 

котирувань на Українській енергетичній біржі .  

Інша інформація 

Розмір бюджетного призначення на здійснення даної закупівлі 

визначено відповідно доведених граничних сум на 2021 рік та 

планових надходжень коштів по загальному фонду в 2021 році 

 

 


