
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості  предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016           

№ 710 “Про ефективне використання бюджетних коштів”) 

  

 1. Предмет закупівлі: код за ДК 021-2015 39110000-6 Сидіння, стільці та 

супутні вироби і частини до них (стільці) 

 2. Вид процедури: відкриті торги. 

 3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-08-13-009567-а. 

 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

Товар, що є предметом закупівлі повинен відповідати вимогам діючого 

законодавства щодо його якості. 

Конструкція меблів, що є предметом закупівлі повинна бути надійною, 

зручною та довговічною в експлуатації. Матеріали, фурнітура та регулюючі 

пристрої, які використовуються в товарі, що є предметом закупівлі, повинні 

виключати можливість травматизму. Учасник здійснює гарантійне 

обслуговування за власний рахунок протягом всього гарантійного терміну. Всі 

меблі повинні бути виконані в кольоровій гамі, яка має бути узгоджена із 

замовником. 

 Ціна на меблі не повинна перевищувати граничні суми витрат для 

бюджетних установ, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 

04.04.2001 № 332 

Найменування 
товару 

Характеристики Зовнішній вигляд 

Стілець Ізо 

чорний 

 

Модель:Ізо  

Модифікація:Стілець Ізо Чорний 

Колір каркасу:Чорний  

Матеріал оббивки:Тканина А  

Колір оббивки:А-01  

Висота :860 мм  

Ширина :530 мм  

Глибина:560 мм  

Висота від полу до сидіння:500 
мм  

Висота спинки:360 мм  

 

 

 

 



Ширина сидіння:480 мм  

Глибина сидіння:430 мм  

Максимальне навантаження:120 
кг  

Вага :5 кг 

 

 

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, 

кількісним та іншим вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції 

повинен надати: 

1. Детальний опис запропонованого учасником товару із зазначенням року 

виготовлення товару, технічних характеристик разом із кресленнями з вказанням 

усіх розмірів та зображеннями продукції. Зображення надається на кожний 

окремий вид товару. 

2. Належним чином завірену копію сертифікату якості/відповідності на товар, 

що запропоновано в пропозиції. 

3. Копії висновків державної санітарно – епідеміологічної експертизи, що 

підтверджують відповідність пропонованого товару державним нормам та 

можливість застосування товару. 

4. Авторизаційний лист від виробника на ім’я учасника (у разі якщо учасник 

не є виробником товару) з зазначенням номеру закупівлі що оприлюднена на 

веб-порталі Уповноваженого органу, предмету закупівлі, назви замовника, 

гарантійних зобов'язань виробника та наявності сервісних центрів виробника на 

території України (вказати адресу, контактний телефон). 

5. Учасник надає гарантійний лист, в якому гарантує поставити замовнику товар у 

необхідній кількості та в установлені строки. 

6. У випадку подання пропозиції щодо еквівалентна продукції Учасник надає: 

порівняльну таблицю основних технічних та якісних характеристик на 

предмет закупівлі, що мають бути не гіршими від технічних та якісних 

характеристик товару наведеного у тендерній документації. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам 

чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам 

державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного 

природоохоронного законодавства. 

Якщо строк (термін) дії  ліцензій, свідоцтв, сертифікатів тощо, наданих 

Учасником у складі тендерної пропозиції, спливає до моменту передачі товару, 

Учасник у складі пропозиції має надати документальне 

підтвердження-зобов’язання  (лист, довідка або інший підтверджуючий 

документ за підписом уповноваженої особи Учасника) щодо їх отримання до 



моменту укладання договору (продовження терміну дії до моменту передачі 

товару, що є предметом закупівлі). 

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції”, 

доручення Прем’єр-міністра України від 24.09.2015 № 39207/1/1-15 та наказу 

Міністерства оборони України від 29.09.2015 № 518 “Питання виконання Указу 

Президента України від 16.09.2016  

№ 549/2015” закупівля товарів, робіт і послуг не буде здійснюватися у юридичних 

осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних 

осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а 

також в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і 

послуг походження з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких 

предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України. 

Товар повинен бути новим та відповідати технічним вимогам.  

Дата виготовлення товару – 2020-2021 роки. 

Гарантійний строк повинен становити не менше гарантійного строку, 

визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання 

Товару від продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної. Виконання 

гарантійних зобов’язань забезпечує Учасник. 

Тара та упаковка повинна забезпечувати збереження виробу при його 

транспортуванні і зберіганні протягом термінів визначених нормативно-технічній 

документації до нього. 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за 

Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, 

завантажування, розвантажування, занос в приміщення, монтаж меблів та 

інших витрат (надати гарантійний лист у довільній формі). 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

       Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX, 

кошторису КРАІЛ на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010 

«Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» з 

урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних товарів і граничних сум 

витрат для бюджетних установ, визначених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.04.2001 № 332. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі середньо ринкової вартості 

аналогічних товарів і граничних сум витрат для бюджетних установ, визначених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332. Очікувана 

вартість закупівлі 150 000,00грн., (з урахуванням ПДВ). 

 

 
 


