
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 

Відкриті торги з особливостями 

Ідентифікатор 

закупівлі 

UA-2023-02-17-009675-a 

Назва та 

предмет 

закупівлі 

 

«Державний Прапор України для проведення військового поховального 

ритуалу код ДК 021:2015 - 35820000-8 — Допоміжне екіпірування» 

Обґрунтування 

доцільності 

закупівлі 

Закупівля проводиться на виконання рішення Київради від 08.09.2022 

№5403/5444 «Про затвердження найменування товарів, послуг, які надаються 

безоплатно Ритуальною службою спеціалізованим комунальним підприємством 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) та Ритуальною службою спеціалізованого комунального 

підприємства «Київський крематорій» виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) при похованні категорій осіб, передбачених 

пунктами «в» і «г» частини першої статті 14 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу» 

 

Обґрунтування 

обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх періодів, з 

урахуванням показників смертності у 2022 р. виходячи з фактичної кількості 

похованих осіб ( у т.ч. пільгових категорій)  

1200 штук 

 

Обґрунтування  

технічних та 

якісних 

характеристик 

закупівлі 

Строк поставки – до 31 грудня 2023 року    

  Умови та місце постачання – за рахунок Постачальника на адресу Покупця: 

м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14. 

Поставка  Товару здійснюється окремими партіями протягом 5 (п՚яти) 

календарних днів з моменту надходження замовлення від Покупця на поставку партії 

товару. 

Товар повинен відповідати вимогам Порядку виготовлення Державного 

Прапора України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 жовтня 2021 р. № 1081 

 

 

 

 

 



 

Основні технічні характеристики товару: 
 

№ 

п/п 

Найменування 

товару 

Кількість 

(шт.) 

Технічний опис товару 

1. Державний 

Прапор України 

 

1200 Полотнища Державного Прапору 

України, який використовується під 

час військового поховального ритуалу, 

виготовляється з атласної тканини та 

повинні відповідати вимогам, 

установленим розділом 4 “Загальні 

технічні вимоги” ДСТУ 4512:2006 

“Державний прапор України. Загальні 

технічні умови”. 

Лицьова і зворотна сторони 

Державного Прапора України повинні 

бути ідентичними. 

Під час виготовлення Державного 

Прапора України забезпечується 

співвідношення ширини полотнища до 

його довжини - 2:3. 

Розмір: 160 х 240 сантиметрів - для 

стандартної труни. 

Допустимі відхили від розмірів 

полотнища завширшки та завдовжки 

повинні бути не більшими ніж ± 2 

відсотки. 

Забороняється на полотнищі 

Державного Прапора України 

розміщувати будь-які прикраси, 

емблеми, позначки, літери, слова, 

цифри, зображення та малюнки будь-

якого характеру. 

Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

закупівлі 

432000,00 грн. з ПДВ. 

Очікувану вартість закупівлі 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 на вказані позиції товару на протязі 2022-2023 років, 

що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах 

виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в 

електронній системі закупівель "Prozorro".  

Інша 

інформація 

Розмір бюджетного призначення на здійснення даної закупівлі визначено 

відповідно до потреби підприємства,  доведених граничних сум на 2023 рік та 

планових надходжень коштів по загальному фонду в 2023 році 

 

 


