
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

Асфальтобетонна суміш, код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 

44110000-4 — «Конструкційні матеріали» та його очікуваної вартості: 

  

Оголошення про проведення відкритих торгів:  

1.Найменування: СМІЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОМУНАЛЬНИК". 

2.Місце знаходження: 20700, Україна , Черкаська обл., Сміла, вулиця 

Севастопольська, 58. 

3.Код ЄДРПОУ: 36778980. 

4.Категорія замовника:  підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 

частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».  

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Асфальтобетонна суміш, Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 

44110000-4 — Конструкційні матеріали.  

6.Дата оголошення: 17 березня 2023 року. 

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-17-006520-a 

9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із 

технічною специфікацією, зазначеної в додатку 2 до тендерної документації. 

10.Строк поставки товару: до 01.07.2023 року. 

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 553 310,00 грн. з ПДВ. 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: 

 

1. Загальні характеристики: 
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2. Учасники відкритих торгів закупівлі повинні надати в складі пропозиції 

документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, 

кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі: 

2.1. Обсяг закупівлі складає: 330 тонн. 

2.2. Відвантаження Товару здійснюється на виробничій базі Замовника шляхом 

перевантаження в кузов самоскида Замовника. Товар постачається окремими партіями за 

письмовою заявкою Покупця (від 4 тонн). 

2.3. Температура асфальтобетонної суміші після перевантаження в кузов самоскида 

Замовника не повинна бути меншою ніж  140 0С 
2.4. Учасник повинен забезпечити відвантаження замовленого Товару, що 

визначається в специфікації до укладеного Договору за результатами проведеної 

закупівлі, протягом 1 календарного дня з моменту отримання Учасником заявки від 

Замовника в робочі, вихідні та святкові дні (з 07-00 до 15-00). Конкретний час  

відвантаження товару зазначається в заявці Замовника. 

2.5. Місцезнаходження баз навантаження Учасника повинно бути розташоване в 

межах до 35 км від місцезнаходження розташування Замовника (вул. Сунківській, 71, м. 

Сміла Черкаської області (географічні координати: 49°14'13.9"N 31°55'10.4"E (49.237192, 

31.919561). 

2.6. Учасник повинен надати довідку, складену у довільній формі, про 

місцезнаходження баз навантаження асфальтобетонної суміші та віддаленість баз від 

вказаного в п. 2.5. даної специфікації об’єкту Замовника (у км). 



2.7. Асфальтобетонні суміші повинні відповідати ДСТУ Суміші асфальтобетонні і 

асфальтобетон дорожній та аеродромний та/або іншим нормативним документам, які 

регламентують виробництво та відпуск даної продукції. 

2.8. Учасник повинен надати заповнену технічну специфікацію за формою таблиці 

додатку  1 до тендерної документації. 

2.9.  Учасник повинен надати - сертифікат відповідності товару та/або атестат 

виробництва, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і 

асфальтобетон дорожній та аеродромний. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 1 553 310,00грн. з ПДВ, та 

визначена відповідно до методики, затвердженої  Наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства  від 18.02.2020  № 275 «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом 

порівняння ринкових цін. 

 

 
 

 

 


