
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі знарядь для прибирання снігу, 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): ДК 021:2015 44510000-8 Знаряддя (Знаряддя для 

прибирання снігу). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-18-007938-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 55 000,00 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: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Поставка Товару здійснюється 

силами та засобами Постачальника впродовж 20 календарних днів з дати підписання Договору. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості знарядь для прибирання снігу визначені відповідно до 

потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, 

що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.  
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару 

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був в експлуатації), без зовнішніх пошкоджень, виготовлений не 

раніше 2022 року. 

2. Товар не має знаходитись під заставою, арештом, перебувати в обтяженні, бути предметом позову (законних 

вимог) третіх осіб. 

3. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, а всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. 

4. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника. 

5. При поставці Товар повинен супроводжуватися діючими документами, що підтверджують якість товару: 

сертифікат відповідності та/або сертифікат (паспорт) якості, та/або висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, та/або інші документи, що підтверджують якість товару. 

6. Місце поставки Товару: 01009, м. Київ, вул. Банкова, 6-8 (господарське приміщення). 

 

Розділ ІІ. Технічні, кількісні та якісні вимоги 

Таблиця № 1 

№ 

з/п 

Найменування 

товару 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 
Технічні характеристики 

Найменування 

Товару 

Виробник Товару 

(заповнюється 

Учасником) 

Технічні 

характеристики 

Товару 

(заповнюється 

Учасником) 

1 

Ковш для 

прибирання 

снігу ручний на 

колесах 

шт. 4  

Виробник: «Вектор-08» 

Категорія товару: лопати 

снігові; 

Наявність коліс: так; 

Вид: відвал для снігу; 

Матеріал ковша: метал; 

Матеріал держака: метал; 

Робоча ширина: 100см 

   



2 

Шкребок для 

льоду з 

дерев’яновю 

ручкою 

шт. 10 

Матеріал: метал-сталь; 

Наявність держака: з 

дерев’яним держаком;  

Особливості:  

Довжина леза: 15-20 см;  

Довжина: 1,3-1,5 м 

  

3 

Лопата 

одноручна для 

снігу 

шт. 40 

Вид лопати: для снігу, 

совкова;  

Матеріал ковша: пластик з 

металевою кромкою; 

Матеріал ручки/держака: 

дерево;  

Розмір:  

Довжина:120-140 см; 

Ширина ковша: 40-45см 

  

4 

Лопата 

одноручна для 

снігу 

шт. 20 

Вид лопати: для снігу, 

скрепер;  

Матеріал ковша: сталь;  

Матеріал ручки/ держака: 

дерево;  

Розмір:  

Довжина: 155 см;  

Ширина ковша: 66 см 

  

5 
Лопата для снігу 

велика з ручками 
шт. 2 

Наявність держака: з 

держаком;  

Вид лопати: для снігу; 

Матеріал ковша: пластик; 

Матеріал ручки/держака: 

скловолокно; 

Розмір: Довжина:135; 

Ширина ковша: 80 см 

  

 


