УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ
УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі господарчі товари різні розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних
коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління
адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ
26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета
закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 - 39220000-0 Кухонне
приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування Господарчі товари
різні
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-08-18-014256-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 750 000,00 грн. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної
інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється відповідно до затвердженого річного
плану на 2021 рік.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: протягом 30
днів з дати підписання договору про закупівлю.
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості господарчих товарів визначені з урахуванням реальних
потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних
характеристик предмета закупівлі:
Найменування

Технічні характеристики

Брелок для ключів

Кольорові, пластикові, 60х20 мм ±5 мм

Корзина для сміття

Якісний пластик, решітчаста, призначена для паперового сміття, колір чорний,10 л

Відро пластикове

Якісний пластик, 10л., без кришки, господарське, кругле,кольорове

Контейнер для сміття

Пластиковий, закритий з плаваючою кришкою 10л, кольоровий

Совок для сміття

Металевий, з деревяною ручкою , довжина не менше 440 мм

Папір для обклеювання
вікон

Для обклеювання вікон, ширина не менше 50мм, довжина не менше 15-20м
,білого кольору, вага не менше 50г

Валик для чищення
одягу

Для чищення верхнього одягу, довжина не менше 10 м (69 листів), пластик+папір з
липким шаром, валик що обертається, з посиленою ручкою

Стрічка клейка

Колір синій, розмір 48мм*50м, паперова стрічка на одну сторону якої нанесений
клей на каучуковій основі, з посиленою адгезією, стійка до вологи і розчинників,

має підвищену гнучкість, шерехувата поверхня, залишає мінімум слідів після
видалення, стійкість до t◦,розтягування до 110%, товщина не менше 125 мкр
Гачок з роликом

Пластиковий, набірний, призначений для стельових карнизів, білого кольору,100
шт в уп.

Розпорювач

Прилад для розпорювання швів, з пластиковою ручкою

Голка (6шт уп.)

Швейна ручна d-0,53мм, довжина не менше 42мм, жорстка, з нержавіючої сталі

Булавки цільнометалеві
одностержневі (1000
шт. 1уп.)

Виготовлені з нержавіючої сталі, одностержневі, жорсткі,тонкі, гострі, 1-30

Голки машинні
промислові

Для промислових швейних машин, №120, для оверлока

Голки машинні
промислові

Для промислових швейних машин, №130, для оверлока

Голки машинні
промислові

Для промислових швейних машин, №140, для оверлока

Голка циганка

Велика з збільшеним вушком, довжина 75 мм, жорстка,з нержавіючої сталі

Губка для взуття чорна

Для чищення взуття. Склад - силіконове масло з дозатором, ароматичний барвник,
чорного кольору

Губка для взуття
безкольорова

Для чищення взуття. Склад - силіконове масло з дозатором, без кольору

Урна-попільничка
вулична

Нержавіюча сталь,циліндричної форми, колір сріблястий,об'єм не менше 15л, h-60
cм, d- 19 см, товщина 1,0-0,8мм

Мильниці

Навісні, з сіточкою, хромовані

Тримач туалетного
паперу

Для туалетного паперу, білого кольору, пластик.

Комплект для унітазу

Шестикутний, білого кольору, пластиковий+ стакан

Кий для мотузкового
мопу

Алюмінієвий, не менше 110*40*12 см

Кий

Дерев'яний, довжиною не менше 125 см

Сервіз чайний

Чайна чашка об'єм не менше 200мл, блюдце не менше d12 см, фарфор, колір білий

Чашка кавова

Кавова чашка об'єм біля 100мл, блюдце не менше d6 см, фарфор, колір білий

Склянка

Об'єм не менше 250 мл, із прозорого скла, з товстим дном

Лопати для прибирання
снігу 2 ручна посилена

Легкі, але посилені, морозостійкі лопати з ручкою. Ківш виготовлений із пластику
з ребрами жорсткості. Робоча крайка посилена алюмінієвою накладкою.

Мітла березова без
держака

Господарська 700-800мм, товщина не менше 140мм, в двох місцях скріплена
сталевим дротом і виготовлена з свіжих березових прутів, посилена

Віник

Сорго, посилений, без просвітів, довжина не менше 75-80 см

Моп

Розмір - 40*13 см, плоский, з кишенями, бавовна, для вологого прибирання

Моп
Насадка для швабри
мотузкова

Розмір - 60*13 см,плоский, з кишенями,флісовий

Насадка бавовняна, кругла, вага 180г

Губки кухонні

Двостороння, 13*7*4см, поролонові, кольорові

Мішки для
будівельного сміття

Поліпропіленовий, не менше 55*105см, вага мішка не менше 50 г, білого кольору

Клейка стрічка

Двостороння, розмір 18мм*10м, на вспіненій основі, товщина 1мм

Стрічка клейка

Термостійка стрічка, не залишає плям і слідів, розмір 48мм*20м, білий, не вспінена

Ущільнювач для
аварійних дверей

Розмір 12*10мм, прорезинений, коричневого кольору,самоклеючий, 50м в бабіні

Пензлі для типографії

Круглі для d30 мм, з натурального ворсу довжиною не менше 30 мм, жорсті,
металевий корпус, дерев'яна ручка, загальна довжина не менше 220 мм

Пензлі для типографії

Круглі для d50 мм, з натурального ворсу довжиною не менше 30 мм, жорсті,
металевий корпус, дерев'яна ручка, загальна довжина не менше 220 мм

Універсальна стрічка

Армована 48мм*50м для алюмінієвих вікон

Ложка

Чайна ,хромована

Глечик

Скляний, ємкість не менше 1,3 л, без кришки

Глечик

Скляний, ємкість не менше 1,3 л, з кришкою

Гачок 50 шт

Для гардин,пластиковий білого кольору, Сигма

Гачок

Розмір не менше 40*35*30 мм, матеріал ЦАМ, подвійний

Щітка утюжок

Для чищення, короткий ворс, жорстка, синтетична,кольорова, пластикова ручка

Полоса поролонова

Ширина 20*20, довжина 220 мм, білого кольору

Полоса поролонова

Ширина 20*30, довжина 220 мм, білого кольору

Совок вуличний

На довгій ручці, пластик, посилений, з кришкою

Лопата

На довгій деревяній ручці, совкова з алюмінієвим ковшом, для прибирання снігу

Лопата

Дюралюмінієва, розмір не менше 375*500*1,8 мм, з накладними клепаними
вушками

Лопата

Пластикова, посилена знизу металевою планкою, розмір не менше 320*420 мм, для
прибирання снігу

Лопата

На довгій ручці, металева, для прибирання снігу, довжина 149 см, розмір ковша
37,5 см.

Вікномийка

На телескопічній ручці 136 см, розмір не менше 30*94 см

Блюдо

Скло потовщене, круглої форми, d не менше 280 мм

Сервіз

Для кави на 6 персон, білого кольору, чашка об'ємом не менше 90 мл

Cервіз

Для чаю на 6 персон, білого кольору, чашка об'ємом не менше 220 мл

Клейка стрічка

Двостороння, розмір 48мм*5м, на вспіненій основі, товщина 1мм

Шланг садовий

Для поливу, 50м, з посиленої морозостійкої гуми, 3/4, d 20мм

Муфта

З'єднувальна, до шлангу садового,3/4

Хомут

Червячний з нержавіючої сталі, до шлангу садового, розмір 16-25 мм

Пістолет - розпилювач

Для поливу,миючий, з посиленого пластику + конектор 3/4

Клейка стрічка

Прозора, розмір не менше 48мм*90м, товщина не менше 40 мкр

Комплект совок+щітка

Посилений пластик з ручкою 90см, щітка синтетична щетина

Голка машинна

Промислова № 80 SCHMETZ (10 шт.уп.)

Голка машинна

Промислова № 90 SCHMETZ (10 шт.уп.)

Корито будівельне

Посилений пластик, прямокутне, довжиною не менше 80 см, шириною не менше50
см, висотою не менше 30 см, темного кольору

Корито будівельне

Посилений пластик, кругле, d не менше 64 см , висотою не менше 41 см, d дна не
менше 51 см, темного кольору

Свічи до клейового
пістолета 50 шт, 1 кг

Стержень клєєвий не менше 11,2*200 мм, колір прозорий

Лопата

Штикова з черенком, довжина 94 см, ширина ковша 15 см

Лопата

Штикова з черенком, довжина 146 см, ширина ковша 21 см

Лопата

Посадкова, матеріал пластик, метал, довжина 27 см, ширина 8,5 см

Cапка

Ручна, довжина 29 см

Шпулька

Хромована, для промислових машин 27 класу, діаметр 21мм, висота 9 мм.

Відро для сміття

Прямокутне, з плаваючою кришкою, ABS-пластик, розмір : висота від 42 см,
ширина від 29 см, довжина від 31 см , об”єм 25л.

Відро для сміття

Прямокутне, з плаваючою кришкою, ABS-пластик, розмір : висота від 52
см,ширина від 41 см, довжина від 32 см об”єм 45 л

Вазон для квітів

На ніжці, пластикова, білого кольору, висота від 51 см, об”єм від 3л, діаметр
верхній зовнішній 28 см

