
 

22)   Печиво галетне (вагове), ДК 021:2015:15820000-2: Сухарі та печиво; 

пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів; 55 260 грн з ПДВ; 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.ope

nprocurement.org%2Fget%2F10986bd173cf45bcb2491862a07e515b%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3DNrWLuQX56unZ%252FhFODZ0s9iRDSj4UeLeVGwY1zh5

opgHzaSJ5W09059Fnnivthyo9m4g6pUImpcWQIIX6%25252BcpjAA%25253D%2525

3D 

Форма печива повинна бути правильною. Малюнок на поверхні має бути чітким, 

сама поверхня - чистою. Глибокі виїмки на зворотній стороні являються дефектом 

даного виробу. Колір печива повинен бути відповідний до сорту. Печиво не 

повинне бути підгорілим. Вигляд на зламі рівномірно пористий, без прогалин. 

Печиво не повинно мати слідів непромісу. Поверхня має бути рівною, з 

правильним малюнком. Смак і запах приємний, властивий даному сорту печива, 

без сторонніх присмаків і запахів. Товар має відповідати вимогам ДСТУ 

3781:2014. 

 

23)   Наладка автоматики та технічне обслуговування газового обладнання 

по закладах освіти Апостолівської ОТГ, ДК 021:2015 50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування техніки; 79 052,01 грн з ПДВ; 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.ope

nprocurement.org%2Fget%2Fc7ad6a2817434b739f6b4ee4e05f9870%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3Do0hxbY4Zd2fZ78cTewNjMhZPEm1Em46uJhaCrWeqDgZT

ZRqtYUyztm5QyLUCmmmgZ3nUcnn9fMupeDkjpDaQBg%25253D%25253D 

Послуги виконуються на території Замовника з використанням інструментів, 

обладнання та матеріалів Виконавця. Демонтаж, монтаж обладнання, або його 

частин для виконання Робіт, роботи на висоті виконуються силами та з 

використанням обладнання Виконавця. 

Приймання-передача результатів виконаних послуг оформлюється Актом 

приймання-передачі виконаних робіт, який підписується повноважними 

представниками Сторін протягом 3 (трьох) календарних днів після фактичного 

надання послуг. 

Право власності на результати виконаних послуг переходить від Виконавця до 

Замовника з моменту підписання Акта приймання-передачі наданих послуг 

Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг представником Замовника є 

підтвердженням відсутності претензій до Виконавця з його боку. У випадку 

виявлення недоліків в результатах виконаних послуг Замовник має право 

відмовитись від прийняття послуг та підписання Акта приймання-передачі 

наданих послуг. 

У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) в результатах виконаних 

послуг, усунення таких недоліків (дефектів) проводиться Виконавцем за власний 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F10986bd173cf45bcb2491862a07e515b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DNrWLuQX56unZ%252FhFODZ0s9iRDSj4UeLeVGwY1zh5opgHzaSJ5W09059Fnnivthyo9m4g6pUImpcWQIIX6%25252BcpjAA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F10986bd173cf45bcb2491862a07e515b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DNrWLuQX56unZ%252FhFODZ0s9iRDSj4UeLeVGwY1zh5opgHzaSJ5W09059Fnnivthyo9m4g6pUImpcWQIIX6%25252BcpjAA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F10986bd173cf45bcb2491862a07e515b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DNrWLuQX56unZ%252FhFODZ0s9iRDSj4UeLeVGwY1zh5opgHzaSJ5W09059Fnnivthyo9m4g6pUImpcWQIIX6%25252BcpjAA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F10986bd173cf45bcb2491862a07e515b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DNrWLuQX56unZ%252FhFODZ0s9iRDSj4UeLeVGwY1zh5opgHzaSJ5W09059Fnnivthyo9m4g6pUImpcWQIIX6%25252BcpjAA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F10986bd173cf45bcb2491862a07e515b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DNrWLuQX56unZ%252FhFODZ0s9iRDSj4UeLeVGwY1zh5opgHzaSJ5W09059Fnnivthyo9m4g6pUImpcWQIIX6%25252BcpjAA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc7ad6a2817434b739f6b4ee4e05f9870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Do0hxbY4Zd2fZ78cTewNjMhZPEm1Em46uJhaCrWeqDgZTZRqtYUyztm5QyLUCmmmgZ3nUcnn9fMupeDkjpDaQBg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc7ad6a2817434b739f6b4ee4e05f9870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Do0hxbY4Zd2fZ78cTewNjMhZPEm1Em46uJhaCrWeqDgZTZRqtYUyztm5QyLUCmmmgZ3nUcnn9fMupeDkjpDaQBg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc7ad6a2817434b739f6b4ee4e05f9870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Do0hxbY4Zd2fZ78cTewNjMhZPEm1Em46uJhaCrWeqDgZTZRqtYUyztm5QyLUCmmmgZ3nUcnn9fMupeDkjpDaQBg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc7ad6a2817434b739f6b4ee4e05f9870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Do0hxbY4Zd2fZ78cTewNjMhZPEm1Em46uJhaCrWeqDgZTZRqtYUyztm5QyLUCmmmgZ3nUcnn9fMupeDkjpDaQBg%25253D%25253D


рахунок протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання акту 

виявлених недоліків. У випадку, якщо виявлені недоліки не підлягають усуненню, 

Виконавець відшкодовує Замовнику понесені витрати та збитки в повному обсязі. 

Строки виконання послуг: Виконавець зобов’язується виконати послуги згідно із 

Специфікаціями (Додаток №1, Додаток №2 до Договору) та передати результати 

виконаних послуг протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання 

передоплати від Замовника. 

Виконавець має право, за погодженням із Замовником, достроково виконати 

Роботи та передати їх результати за цим Договором. 

Після отримання Виконавцем другої частини вартості Робіт Виконавець 

зобов’язується проводити зовнішні огляди, перевірку дієздатності 

газовикористовуючого обладнання зазначеного в Додатку №4 до Договору та 

усувати витоки газу у разі їх наявності згідно із Графіком проведення технічного 

обслуговування на 2021 р. (Додаток №3 до Договору). 

Гарантійний строк: Гарантійний термін виконаних послуг за цим Договором 

складає 12 календарних місяців. 

Перебіг гарантійного строку починається з моменту підписання Сторонами Акту 

приймання-передачі наданих послуг . 

Усунення прихованих недоліків, або недоліків, які не могли бути помічені 

Замовником при звичайному прийманні виконаних послуг, і були виявлені після 

підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг, гарантується 

Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня підписання 

Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт. 

Замовник не пізніше 3 (трьох) календарних днів після виявлення повідомляє 

Виконавця про виявлені приховані недоліки, які мають бути усунуті силами і за 

рахунок Виконавця протягом строку погодженого Сторонами. 

Виконавець включає всі витрати, пов’язані з наданням даних послуг, до вартості 

цінової пропозиції. 

Якість послуги: Якість послуг повинна відповідати вимогам нормативно правових 

актів з техніки безпеки та охорони праці НПАОП 0.00-1.81-18. «Правила охорони 

праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-

15 «Правил безпеки систем газопостачання», а також ГОСТ, ДСТУ, ТУ, яким такі 

роботи зазвичай повинні відповідати згідно Наказу Міністерства соціальної 

політики України 05.03.2018 року № 333. 

 

24) Бензин А-92, Бензин A-95, Дизпаливо (скретч-картки), ДК 021:2015- 

09130000-9  Нафта і  дестиляти;  
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2F

get%2F84bca5641dfe4628a6b596f7acec0d0a%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dnv%252FkkZJd4W9R3s

LM627WoJ6MHdzrt%25252B03LuaePBwIDDXQdyUmwnCLeWKpiJrrj79yMyKmOPRdfQGE1IaBhj05Dg%25253D

%25253D 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F84bca5641dfe4628a6b596f7acec0d0a%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dnv%252FkkZJd4W9R3sLM627WoJ6MHdzrt%25252B03LuaePBwIDDXQdyUmwnCLeWKpiJrrj79yMyKmOPRdfQGE1IaBhj05Dg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F84bca5641dfe4628a6b596f7acec0d0a%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dnv%252FkkZJd4W9R3sLM627WoJ6MHdzrt%25252B03LuaePBwIDDXQdyUmwnCLeWKpiJrrj79yMyKmOPRdfQGE1IaBhj05Dg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F84bca5641dfe4628a6b596f7acec0d0a%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dnv%252FkkZJd4W9R3sLM627WoJ6MHdzrt%25252B03LuaePBwIDDXQdyUmwnCLeWKpiJrrj79yMyKmOPRdfQGE1IaBhj05Dg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F84bca5641dfe4628a6b596f7acec0d0a%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dnv%252FkkZJd4W9R3sLM627WoJ6MHdzrt%25252B03LuaePBwIDDXQdyUmwnCLeWKpiJrrj79yMyKmOPRdfQGE1IaBhj05Dg%25253D%25253D


      Перелік товару / продукції:  

№ 

п/п 
Найменування предмету закупівлі 

Одиниці 

виміру 

Кіль 

кість 

1 

Бензин А-92 (скретч-картки) 

-  Густина  при температурі  +15С, кг/м3   в межах: 720-775 

- Октанове число по дослідному методу, не  менше   92,0 

- Здійснення заправки автотранспорту на АЗС по всій території України. 

- Картки номіналом  5л , 10л, 20 л.   Надати скановані зразки  карток, що 

пропонуються до постачання, номіналом. 

- Строк дії паливних карток не менше 12 місяців з дати отримання. 

л 9420 

 

2 

Бензин А-95 (скретч-картки) 

-  Густина  при температурі  +15С, кг/м3   в межах: 720-775 

- Октанове число по дослідному методу, не  менше   95,0 

- Здійснення заправки автотранспорту на АЗС по всій території України. 

- Картки номіналом  5л ,10л,  20 л.   Надати скановані зразки  карток, що 

пропонуються до постачання, номіналом. 

- Строк дії паливних карток не менше 12 місяців з дати отримання. 

л 1100 

3 

Дизпаливо (скретч-картки) 

-Зимове/літнє (залежно від сезону) 

-Має відповідати вимогам ДСТУ 7688:2015 

-Має відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 927 від 

01.08.2013 року «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до 

автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив». 

- Здійснення заправки автотранспорту на АЗС по всій території України. 

- Картки номіналом  5л ,10л,  20 л.   Надати скановані зразки  карток, що 

пропонуються до постачання, номіналом. 

- Строк дії паливних карток не менше 12 місяців з дати отримання. 

л 9390 

 

25) Переговорна процедура між Відділом освіти Апостолівської міської ради та 

ПАТ «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» - Надання послуг з розподілу 

електричної енергії, ДК 021:2015 65310000-9 ; 20 060,83 грн. 

(https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-

prirodnih-monopolij) 

  

26) Переговорна процедура  : Послуги із розподілу електричної енергії та із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії АТ "ДТЕК Дніпровські 

електромережі" по закладах освіти Апостолівської ОТГ, ДК 021:2015: 65310000-9 

- Розподіл електричної енергії - 1 247 022 грн. 

https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F8344ed9db916

4c82a6b74093db60a8b2%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dv1bHN7s5TdZd4a7d2VXN6rwxEr7CIQnXbT

XwhRRow640gXqGbJ2DiCQcw%252FRRmfxea6YHHtomfyiK5hRW%25252B7zdDw%25253D%25253D&s=hvpzk

wro&h=O0oOB9BWoPUAOXhV_p_Zsg&m=application%2Fpdf 

https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij
https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F8344ed9db9164c82a6b74093db60a8b2%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dv1bHN7s5TdZd4a7d2VXN6rwxEr7CIQnXbTXwhRRow640gXqGbJ2DiCQcw%252FRRmfxea6YHHtomfyiK5hRW%25252B7zdDw%25253D%25253D&s=hvpzkwro&h=O0oOB9BWoPUAOXhV_p_Zsg&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F8344ed9db9164c82a6b74093db60a8b2%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dv1bHN7s5TdZd4a7d2VXN6rwxEr7CIQnXbTXwhRRow640gXqGbJ2DiCQcw%252FRRmfxea6YHHtomfyiK5hRW%25252B7zdDw%25253D%25253D&s=hvpzkwro&h=O0oOB9BWoPUAOXhV_p_Zsg&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F8344ed9db9164c82a6b74093db60a8b2%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dv1bHN7s5TdZd4a7d2VXN6rwxEr7CIQnXbTXwhRRow640gXqGbJ2DiCQcw%252FRRmfxea6YHHtomfyiK5hRW%25252B7zdDw%25253D%25253D&s=hvpzkwro&h=O0oOB9BWoPUAOXhV_p_Zsg&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F8344ed9db9164c82a6b74093db60a8b2%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dv1bHN7s5TdZd4a7d2VXN6rwxEr7CIQnXbTXwhRRow640gXqGbJ2DiCQcw%252FRRmfxea6YHHtomfyiK5hRW%25252B7zdDw%25253D%25253D&s=hvpzkwro&h=O0oOB9BWoPUAOXhV_p_Zsg&m=application%2Fpdf


27) ) Переговорна процедура: Електрична енергія, ДК 021:2015 09310000-5 

Електрична енергія; 113 998,59 грн з ПДВ  

https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F1f0d04b5c654

4259a520a57a907c1f1f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D4udRnvac7LwmEKYQHqIbtfoAVjeGbu599Snx

2Ntwh75mX9B7nZjD08yM4hC%25252B2qJClrkiqGu0TbyR%252Fp9gao6hCw%25253D%25253D&s=kluxervq&h

=IL9dhb2FyjrXd0Xmd7lHCQ&m=application%2Fpdf 

 

  Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015 :  

Меблі для шкільних кабінетів, ДК 021:2015-39160000-1 Шкільні меблі 

  Вид та ідентифікатор закупівлі: відкриті торги  UA-2021-03-24-005125-a   

  Обрунтування розміру бюджетного призначення: в рамках проекту 

«Велике будівництво» та на оновлення матеріально-технічної бази Апостолівської 

ЗШ №3 було прийнято рішення виділити додаткові кошти на придбання шкільних 

меблів. 

  Очікувана вартість предмету закупівлі: 820 000 грн. (Вісімсот двадцять 

тисяч грн. 00 коп) 

  Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі: Розрахунок 

очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих від 

потенційних постачальників комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін, а 

також моніторингу цін на даний вид продукції на сайтах у мережі Інтернет, які 

діють на дату прийняття рішення про закупівлю. 

Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики визначенні відповідно до потреб 

замовника та у відповідності до вимог ДСТУ prEN 1729-1:2004. «Меблі. Стільці 

та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри (prEN 1729-

1:2004, IDТ)», ДСТУ ENV 1729-2:2004 «Меблі. Стільці та столи для навчальних 

закладів. Частина 2. Вимоги безпеки та методи випробування (ENV 1729-2:2001, 

IDТ)», ДСТУ ЕN 527-3:2008 «Меблі для адміністративних приміщень. Столи 

робочі та парти.», ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79) «Столи учнівські. Типи і 

функціональні розміри», ДСТУ prEN 1729-1:2004. «Меблі. Стільці та столи для 

навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри (prEN 1729-1:2004, IDТ)», 

ДСТУ ENV 1729-2:2004 «Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. 

Частина 2. Вимоги безпеки та методи випробування (ENV 1729-2:2001, IDТ)», 

ДСТУ ГОСТ 19917:2016 «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні 

умови»,ГОСТ 11016-93 «Стільці учнівські. Типи і функціональні розміри» , ГОСТ 

12029-93 «Меблі. Стільці і табурети. Визначення міцності і довговічності» що 

повинно бути підтверджено висновками державної санітарно-гігієнічної 

експертизи та сертифікатами відповідності на кожне найменування 

запропонованого товару. Учасник надає протоколи випробувань від 

акредитованої лабораторії щодо відповідності виробів вимогам ДСТУ ГОСТ 

22046:2004, згідно із зазначених основних технічних характеристик, а саме: на 

https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F1f0d04b5c6544259a520a57a907c1f1f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D4udRnvac7LwmEKYQHqIbtfoAVjeGbu599Snx2Ntwh75mX9B7nZjD08yM4hC%25252B2qJClrkiqGu0TbyR%252Fp9gao6hCw%25253D%25253D&s=kluxervq&h=IL9dhb2FyjrXd0Xmd7lHCQ&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F1f0d04b5c6544259a520a57a907c1f1f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D4udRnvac7LwmEKYQHqIbtfoAVjeGbu599Snx2Ntwh75mX9B7nZjD08yM4hC%25252B2qJClrkiqGu0TbyR%252Fp9gao6hCw%25253D%25253D&s=kluxervq&h=IL9dhb2FyjrXd0Xmd7lHCQ&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F1f0d04b5c6544259a520a57a907c1f1f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D4udRnvac7LwmEKYQHqIbtfoAVjeGbu599Snx2Ntwh75mX9B7nZjD08yM4hC%25252B2qJClrkiqGu0TbyR%252Fp9gao6hCw%25253D%25253D&s=kluxervq&h=IL9dhb2FyjrXd0Xmd7lHCQ&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F1f0d04b5c6544259a520a57a907c1f1f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D4udRnvac7LwmEKYQHqIbtfoAVjeGbu599Snx2Ntwh75mX9B7nZjD08yM4hC%25252B2qJClrkiqGu0TbyR%252Fp9gao6hCw%25253D%25253D&s=kluxervq&h=IL9dhb2FyjrXd0Xmd7lHCQ&m=application%2Fpdf


стінки для закладів освіти, Стілець учнівський Т-подібний регульований по 

висоті, копію гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи 

та/або сертифікати відповідності на відповідність матеріалів, з яких 

виготовляються меблі, вимогам діючого санітарного законодавства: ДСП, труба, 

фурнітура, крайка, лак, клей, поліуретан, фанера, HPL, тощо, копію чинного на 

дату розкриття сертифікату на систему якості ISO 9001:2015 виробника шкільних 

меблів. Якщо Учасник не є виробником, надати Авторизаційний лист від 

виробника, виданий на ім'я Учасника із зазначенням номеру закупівлі, предмету 

закупівлі,  назви замовника, гарантійних зобов'язань виробника та наявності 

сервісних центрів виробника на території України (вказати адресу, контактний 

телефон). Також надати документ, який підтверджує відносини з виробником 

(дистриб’ютором, дилером) на продукцію, яка є предметом закупівлі: дилерська 

угода, дистриб’юторский договір тощо. Учасник надає  паспорти виробів від 

виробника на кожну одиницю товару, які повинні включати інструкцію з 

експлуатації, гарантійні зобов’язання від виробника. Учасник надає детальний 

опис товару, що пропонується до закупівлі, із зазначенням виробника товару, 

артикулу та торгової назви товару, а також посилання на конкретну сторінку 

сайту виробника, де зазначена інформація про вказаний товар. Постачальник 

повинен здійснити ремонт або заміну бракованого виробу протягом 3 робочих 

днів після письмової заявки Замовника про що надати гарантійний лист. 

 

ДК 021:2015 : Послуги з виробництва та постачання теплової енергії (Код ДК 

021:2015  09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція)  

Вид та ідентифікатор закупівлі: переговорна процедура (скорочена)  UA-

2021-04-07-003480-a 

Обрунтування розміру бюджетного призначення: Кошти надані згідно Рішення 

Апостолівської міської ради від 05.04.2021 року №249-10/VIII.   

Очікувана вартість предмету закупівлі: 671 713,92  (Шістсот сімдесят одна 

тисяча сімсот тринадцять грн. 92 коп.) 

Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі: Розрахунок 

очікуваної вартості проводився відповідно до фізичних показників та 

опалювальних об’ємів на підставі ціни (тарифу) на послугу. Тариф на оплату за 

теплову енергію на 2021 рік затверджено Рішенням виконавчого комітету від 23 

лютого 2021 року № 22. 

Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 Термін постачання — з 5.03.2021 р. по 31.12.2021_р.  

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання теплової 

енергії. За одиницю виміру кількості теплової енергії приймається 1 ГКалл,. 

Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та дотримання санітарних норм, 

враховуючи розрахункові обсяги споживання, становить 240 Гкал на рік. 

Відповідно до Рішення виконкому Апостолівської міської ради від 



23.02.2021 року №27 «Про надання дозволу на постачання теплової енергії для 

дошкільного навчального закладу (ясла–садок) «Малятко», м. Апостолове» ДНЗ 

«Малятко» отримує послуги постачання теплової енергії, виробленої на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії. У зв’язку з 

відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних причин, а саме з 

урахуванням підключення відповідних мереж Замовника безпосередньо до мереж 

ТОВ «Чернівецькі теплові мережі», та за умови затверджених тарифів на надання 

послуг для цього постачальника, постачання теплової енергії для потреб 

Замовника може бути забезпечено тільки даним Учасником. 

 

Комп’ютерне обладнання для закладів освіти, ДК 021:2015 30230000-0 

«Комп’ютерне обладнання»  

Вид та ідентифікатор закупівлі: відкриті торги  UA-2021-05-06-006805-c 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:   

 на оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти 

(рішення Апостолівської міської ради від 15.03.2021 р. № 165-7/VIII) та на 

оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти рішення 

Апостолівської міської ради від 05.04.2021 р. № 249-10/VIII) були виділені кошти 

на придбання комп’ютерної техніки. 

Очікувана вартість предмету закупівлі:  

 345000 грн. (Триста сорок п’ять тисяч грн. 00 коп) 

Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі:  

 Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі 

отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій із 

зазначенням діючих цін, а також моніторингу цін на даний вид продукції на 

сайтах у мережі Інтернет, які діють на дату прийняття рішення про закупівлю. 

Обґрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики визначенні відповідно до потреб 

замовника та у відповідності до вимог до показників якості, які встановлюються 

законодавством України, та діючим стандартам, технічним умовам даного виду 

товару. Якість товару має підтверджуватися сертифікатами якості 

виробника/походження та/або іншими документами встановленого зразка, 

виданого відповідними органами, які підтверджують якість товару та дійсні на 

території України 

 

 

 


