
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 

ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-11-000825-c 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710». 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі пелетів (гранул) паливних з 

лушпиння соняшника на 2022 рік для опалення дошкільних навчальних закладів громади. 

Замовник: Компаніївська селищна рада 

код ЄДРПОУ: 04364911 

Вид процедури: переговорна процедура. 

Пункт закону: Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-11-000825-c 

Предмет закупівлі: Пелети (гранули) паливні з лушпиння соняшника або інші ДК 021:2015 – 

03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва 

Очікувана вартість предмета закупівлі: Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 

630630грн. 00коп. (Шістсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень 00 копійок). 

Місце та кількість поставки: Загальний обсяг поставки  товару – 130 тонн: 

                               28400, Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Тополина, 3 – 95 тонн 

                               28400, Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Степова, 30 – 35 тонн 

Обґрунтування застосування переговорної процедури:  

Відповідно до частини 1 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) переговорна 

процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає 

договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про 

закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені у частині 2 статті 40 

Закону, в тому числі якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за 

лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При 

цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника 

процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній 

документації. За предметом закупівлі: «Пелети (гранули) паливні з лушпиння соняшника або інші ДК 

021:2015 – 03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та 

рослинництва» було двічі відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом (ідентифікатори закупівлі UA-2021-12-07-

007327-c та UA-2021-12-23-006615-b). 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Запропоновані Учасником паливні гранули повинні відповідати вимогам діючих стандартів. 

Паливні гранули мають бути виготовлені з лушпиння соняшника, отриманого з твердих відходів та 

залишків, одержаних під час добування рослинних жирів та олій з насіння соняшника. 

 



№ ПОКАЗНИК ВИМОГИ ЗАМОВНИКА 

Параметри:  

1. Діаметр від 6 мм до 9 мм 

2. Довжина в межах 4 - 21 мм. 

Якісні показники товару:  

1. Зольність не більше 10%  

  

2. Волога не більше 11 % 

3. Нижча теплота згорання 
не менше 3821 ккал/кг 

(16мДж/кг) 

 

- витрати які учасник включає в ціну товару: доставка товару; здійснення вантажно-

розвантажувальних послуг при поставці товару; упаковка (мішки) в яких доставляється товар. 

- поставка товару здійснюється дрібними партіями, що погоджуються сторонами в залежності від 

фактичної потреби замовника. 


