
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 

ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-22-012360-a 

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 2023 рік для опалення закладів дошкільної освіти громади. 

Замовник: Компаніївська селищна рада 

код ЄДРПОУ: 04364911 

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-22-012360-a 

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: 

780000грн. 00коп. (Сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), з  ПДВ 

Строк поставки товару:  до 31 грудня 2023 року. 

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 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Закупівля проводиться відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та 

з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного 

стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

Запропоновані Учасником паливні гранули повинні відповідати вимогам діючих стандартів. 

 

№ Найменування товару Одиниця виміру Кількість 

1 Пелети (гранули) паливні з лушпиння 

соняшника або інші 

тонна 130 

 

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. 

 Якісні та технічні характеристики: 

 

№ ПОКАЗНИК ЗНАЧЕННЯ 

1.  Діаметр 4-15 мм 

2.  Довжина 5-50 мм 



3.  Зольність не більше 4 % 

4.  Вологість  не більше 12 % 

5.  Кількість пилу й осипу (механічна міцність) не більше 5% 

6.  Масова частка загальної сірки не більше 0,23% 

7.  Об’ємна (насипна) щільність  не менше 500 кг/м
3 

8.  Теплота згорання не менше ніж 15,0 Мдж/кг 

 

 Витрати які учасник  включає в ціну товару: 

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним 

законодавством; 

- доставка товару  за адресою вказаною Замовником;  

- здійснення  вантажно-розвантажувальних послуг при поставці товару; 

- вартість упаковки (мішки), в яких доставляється товар. 

 На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні 

застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. 

 


