
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 

ідентифікатор закупівлі UA-2023-01-09-002983-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 дров з твердих порід на 2023 

рік для опалення підпорядкованих закладів громади. 

Замовник: Компаніївська селищна рада 

код ЄДРПОУ: 04364911 

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-09-002983-a 

Предмет закупівлі: Дрова для опалення з твердих порід код згідно ДК 021:2015 "Єдиний 

закупівельний словник" - 03410000-7 – Деревина 

Очікувана вартість предмета закупівлі: Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 

139200грн. 00коп. (Сто тридцять дев’ять тисяч двісті гривень 00 копійок), з  ПДВ 

Строк поставки товару:  до 31 грудня 2023 року. 

Місце та кількість поставки: Кількість: 58 метрів кубічних 

Місце поставки :  

- 28400, Кіровоградська область, смт Компаніївка, вул.Садова 95 – 19 метрів кубічних; 

- 28430, Кіровоградська обл., с.Петрівка, вул. Центральна, 2 – 3 метри кубічні; 

- 28431, Кіровоградська обл., с.Першотравенка, вул. Миру, 61  – 3 метри кубічні; 

- 28425, Кіровоградська обл., с.Полтавка, вул. Центральна, 36а  ДНЗ  – 6 метрів кубічних; 

- 28414, Кіровоградська обл., с.Червоновершка, вул.Центральна, 7 – 3 метри кубічні;  

- 28424, Кіровоградська обл., с.Водяно, вул. Лейтенанта Шевченка, 43а  – 6 метрів кубічних; 

- 28412, Кіровоградська обл., с.Гарманівка, вул. Центральна, 14а  – 3 метри кубічні; 

- 28434, Кіровоградська обл., с.Коротяк, вул. Молодіжна, 11  – 3 метри кубічні; 

- 28425, Кіровоградська обл., с.Полтавка, вул. Центральна, 32а  – 3 метри кубічні; 

- 28413, Кіровоградська обл., с.Губівка, вул. Покровська, 7  – 3 метри кубічні; 

- 28421, Кіровоградська обл., с.Виноградівка, вул. Центральна, 41  – 3 метри кубічні; 

- 28422, Кіровоградська обл., с.Софіївка, вул. Центральна, 1  – 3 метри кубічні. 

 

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. 

Предмет закупівлі повинен відповідати ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технічні умови». Деревина 

повинна бути твердих порід: дубові та інші. 

Встановлені розміри дров:  

- за довжиною – від 0,80 м до 1,0 м;  



- за товщиною/діаметром – від 20 см до 50 см. 

Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо якості 

зазначених у цій документації товарів.  

 - дрова очищені від сучків і гілок, висота сучків, що залишилися не перевищуватиме 30 мм.; 

- гнилість, зовнішня та внутрішня трухлява – не допускається; 

- дрова можуть бути як в корі так і без кори. Допускається наявність кори не більше 5% на 1 м. куб.; 

- вологість не більше 20%. 

Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару: 

- доставка товару до місця, передбаченого цією документацією; 

- при поставці  Постачальником товару здійснення вантажно-розвантажувальних  послуг із 

складанням деревини  в стоси або в штабеля в місцях доставки. 

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

застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, в т.ч. Законом 

України «Про охорону навколишнього середовища», іншими нормативно-правовими актами.  

 

 


