Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі
Показник

Обґрунтування

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанови
Підстава для
Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»
публікації
обґрунтування:
Замовник
Ритуальна
служба
спеціалізоване
комунальне
підприємство
«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового
обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації)
03358475
ЄДРПОУ
Вид процедури Відкриті торги з особливостями
закупівлі
Ідентифікатор UA-2022-10-26-011576-a
закупівлі
Назва та
предмет
Підкладкові тканини
закупівлі
код ДК 021:2015 - 19240000-0 Спеціальні тканини
Для забезпечення виробничої діяльної підприємства Ритуальної служби
спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат
Обґрунтування
підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу
доцільності
Київради (Київської міської державної адміністрації) в частині оббивання
закупівлі
трун та драпірування могили при проведенні урочистих поховань
Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх періодів
Обґрунтування у 2021-2022 р.р. виходячи з фактичної кількості використаної тканини та
відповідно до потреб підприємства у реалізації даного виду товару
обсягів
закупівлі
9200 погонних метрів
Найменуванн
я
Тканина
підкладкова Т190

Обґрунтування
технічних та
якісних
характеристик
закупівлі

Тканина
підкладкова Т190

Тканина
підкладкова Т190

Технічні
характеристики
Полієстер 100%,
ширина рулона не
менше 1,5м, щільність
– не менше 52 г/м2,
довжина рулона – не
менше 100 м
Полієстер 100%,
ширина рулона не
менше 1,5м, щільність
– не менше 52 г/м2,
довжина рулона – не
менше 100 м
Полієстер 100%,
ширина рулона не
менше 1,5м, щільність
– не менше 52 г/м2,
довжина рулона – не
менше 100 м

Колір

Од.вим.

Кільк
ість

білий

м.п.

1500

чорний

м.п.

6200

бордовий

м.п.

1000

Тканина
підкладкова Т190

Полієстер 100%,
ширина рулона не
менше 1,5м, щільність
– не менше 52 г/м2,
довжина рулона – не
менше 100 м
Всього

темно-синій

м.п.

500

м.п.

9200

Перелік документів, які підтверджують відповідність пропозиції учасника
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі
та повинні бути надані у складі тендерної пропозиції:
1) паспорт (сертифікат) якості на тканину від виробника;
2) копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на тканину
із зазначенням виробника тканини (власника виробничих
потужностей з виробництва текстилю) виданий державною
службою України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів якщо учасник не є виробником продукції,
надати скановані копії документів, завірені учасником, які
підтверджують відносини з виробником:
-

Сертифікат (договір) дистриб’ютора, або представника, або
дилера;

3) технічна специфікація, що підтверджує встановлені технічні
характеристики, завірена учасником.

Строк поставки – до 31 грудня 2022 року
Місце поставки товару: 04128, м.Київ, вул. Стеценка, 20.
Поставка товару здійснюється узгодженими партіями протягом
5-ти робочих днів з дати отримання Постачальником письмової заявки
від Замовника.
Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника.
211600,00 грн. з ПДВ.
Очікувану вартість визначено з урахуванням наказу Мінекономіки від 18
Обґрунтування лютого 2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення
очікуваної
очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін за
вартості
результатами моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на
закупівлі
протязі 2021-2022 р.р. в електронній системі закупівель за аналогічними
закупівлями (у відповідності до цін, вказаних у договорах про закупівлю),
направлено запити цінових пропозицій потенційним постачальникам товару.
Закупівля здійснюється за рахунок власних коштів підприємства, отриманих
Інша
від господарської діяльності підприємства
інформація

