Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Гусениці до трактору ДТ-75 (ДК 021-2015 – 43630000-8 – Частини прохідних машин»)
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710
«Про ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код
ЄДРПОУ 34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про
проведення спрощеної закупівлі гусениць до трактору ДТ-75.
Закупівля товару: «Гусениці до трактору ДТ-75 (ДК 021-2015 – 43630000-8 – Частини прохідних
машин»)» (далі – Товар) проводиться за спрощеною процедурою, КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-02-008292-b.
Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання гусениць до трактору ДТ-75 здійснюється з
метою утримання техніки Деснянського басейнового управління водних ресурсів у справному стані, що
використовується для виконання виробничих завдань у сфері водного господарства.
Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: відповідно прогнозованого обсягу необхідних гусениць до
трактору ДТ-75 на 2021 рік та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2021 рік.
Очікуваний обсяг закупівлі Товару:
Технічні характеристики
(креслення,
№
Найменування
конструкторська
з/п товару
документація, ГОСТ,
ДСТУ, ТУ)

1

Гусениця в зборі
(права)

2

Гусениця в зборі
(ліва)

Завод Виробник

Вага
виробу,
кг

Од.
вим.

Кіл-ть

77.34.001А

Чебоксарський
Агрегатний
завод

382,4

шт

1

77.34.002А

Чебоксарський
Агрегатний
завод

382,4

шт

1

Очікувана вартість Товару: 57 000,00 грн (п’ятдесят сім тисяч гривень 00 коп.)
Період поставки Товару: з дати підписання договору до 27 грудня 2021 р.
Місце поставки Товару: м. Чернігів, проспект Миру, 233.
Нормативно-правові акти:
· Закон України «Про публічні закупівлі» в редакції, що діє з 19.04.2020, підстава Закон - 114-IX;
· Інші нормативно-правові акти.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
1. Дата виготовлення продукції: 2021 рік.
2. Гарантійний термін придатності: не менше строку, встановленого нормативною документацією
виробника, але за будь-яких умов не менше 12 (дванадцяти) місяців з моменту поставки Покупцю.
3. Термін поставки продукції з моменту отримання заявки: не перевищує 20 календарних днів з моменту
отримання заявки Покупця Постачальником.
4. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що
діють на території України, ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.
5. Товар має бути якісним, новим та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.
6. Товар повинен мати паспорт якості виробника (або інший документ, що підтверджує якість Товару)
та/або сертифікат відповідності Держстандарту України для Товару, що підлягає обов’язковій сертифікації.
Не допускається поставка виставочних та/або дослідних зразків Товару.
7. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та
зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних
роботах.

8. У разі поставки Товару неналежної якості, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати
такого Товару. Всі витрати, пов’язані з заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе
Учасник.
9. З метою встановлення відповідності технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі,
Замовник залишає за собою право на вимогу зразків Товару, що має поставлятись згідно пропозиції учасника.
Учасник, який подав пропозицію, гарантує надання зразків Товару протягом 2-х робочих днів, з моменту
отримання такої вимоги. Вимога вважається також отриманою з моменту її розміщення в системі
електронних закупівель.
Зразок Товару надається безкоштовно для проведення їх перевірки (випробувань) на відповідність
вимогам
10. Умови поставки товару: будь-яким транспортом постачальника на вказане місце постачання (Україна,
Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Миру, 233) на умовах поставки DDP, відповідно до правил тлумачення
торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” (у ред. 2010 р.).
11. Учасник гарантує, що Товар не має негативного впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні
та інші характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які
передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
12. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за
предметом закупівлі договору (договорів), укладеного(их) не раніше 2020 року та позитивний лист-відгук від
контрагента.
13. Документи з якості надаються учасником у складі пропозиції: паспорти якості або інші документи,
що підтверджує якість Товару, та сертифікати відповідності Держстандарту України для Товару, що підлягає
обов’язковій сертифікації, тощо.
14. Якщо учасник не є виробником продукції, потрібно надати скановані копії документів, які
підтверджують стосунки із виробником: дилерський договір з виробником; або сертифікат дистриб’ютора,
представника, дилера, субдилера; або лист виробника про представництво його інтересів учасником.
Примітки: У разі, якщо Товар представлений на торгах, не відповідає технічним та якісним вимогам
Замовника або Учасник не в змозі виконати умови подання документів, висунуті Замовником, пропозиція
такого Учасника відхиляється.
Пропозиції, в яких будуть зазначені «аналоги» та/або «еквіваленти» даного предмету закупівлі,
розглядатись та прийматись до уваги не будуть, оскільки в експлуатації товари зазначених брендів та
виробників задовольняють потреби замовника.
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського
басейнового управління водних ресурсів та прогнозованої необхідної кількості гусениць до трактору ДТ-75
на 2021 рік.
Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі
проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньо ринкової ціни в розрізі кожної позиції
предмета закупівлі.
Очікувана вартість Товару становить 57 000,00 грн з ПДВ.

