
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 
предмета закупівлі (Відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 

11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 
(зі змінами)) 

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 
замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»; 45000, вул. Варшавська, 10; м. 
Ковель; Волинська область.; код за ЄДРПОУ – 02540060. 
 2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником: ДК 021-2015-42640000-4-Верстати для 

обробки твердих матеріалів, окрім металів (Верстати для обробки 

твердих матеріалів, окрім металів (Верстати для обробки деревини, 

відповідний код ДК 021:2015-42642100-9- Верстати для обробки 

деревини). 
 3.Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги. 
 4.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 
закупівлі: 269660 грн 00 коп (двісті шістдесят девʼять тисяч шістсот 
шістдесят  гривень 00 копійок). 
 Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 
результатом моніторингу  цін на ринку України, встановленням середніх 
цін на складові предмета закупівлі, що в загальній сумі складає 269660 грн 
00 коп з ПДВ. При визначенні очікуваної вартості закупівлі була врахована 
інформація про ціни на товари, що міститься в мережі Інтернет у 
відкритому доступі, в том\ числі на сайтах виробників та постачальників 
відповідної продукції, а також подібні закупівлі безпосередньо на сайті 
prozorro.gov.ua. 
5.Розмір бюджетного призначення: 269660 грн 00 коп  -  Власний бюджет 
(кошти від господарської діяльності підприємства). 
6.Нормативно-правове регулювання. ДК 021-2015-42640000-4-Верстати 

для обробки твердих матеріалів, окрім металів (Верстати для обробки 

твердих матеріалів, окрім металів (Верстати для обробки деревини, 

відповідний код ДК 021:2015-42642100-9- Верстати для обробки деревини)  

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та 

встановлюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 

№ 922- VIII (далі - Закон № 922) зі змінами та іншими нормативно-

правовими актами. 

7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:     Якість товару повинна відповідати державним стандартам, 

товар повинен бути сертифікований Європейським сертифікатом СЕ, копію 

якого необхідно надати Замовнику. 

   Гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців з дати поставки 

товару (документ, що визначає гарантійний термін експлуатації  

викладений українською мовою). 

У вартість Товару включено всі витрати на транспортування, 

навантажувально-розвантажувальні роботи, доставку, занос в приміщення 

закладу освіти, монтажні роботи, підключення та введення в експлуатацію, 

послуги  страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.   

Умови постачання обладнання: 

 -пакування обладнання та комплектуючих частин, повинне виключати 



 

  

псування та/або знищення його на період доставки. 

-Строки поставки товару –  до 30  листопада 2021 року. 

- Місце поставки товару- 45000; Волинська область; м. Ковель; вул. 

Варшавська,10. 

Інші додаткові умови: 

 -наявність на Волині представника фірми-виробника або сервісної 

служби  яка має забезпечити наладку та безперебійну роботу обладнання, в 

тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного та 

післягарантійного термінів. 

 -гарантійний термін експлуатації не менше 24 місяців, протягом 

якого гарантійне обслуговування обладнання виконується безкоштовно. 

Гарантійне обслуговування полягає у тому, що виробник (постачальник) 

протягом гарантійного терміну зобов’язується організувати роботи із 

технічного обслуговування (ремонту), якщо це передбачено 

експлуатаційним документом. 

  -товар, що пропонується учасником, повинен бути новим, тобто 

таким, що раніше не використовувався. 
 

 


