ОПРИЛЮДНЕННЯ
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного
призначення
Код ДК 021:
№
з/
п

2015
Найменуванн
я предмету
закупівлі

Од.
виміру

Кількість

Обґрунтування очікуваної
вартості за
одиницю, грн.

Технічні вимоги:

UA-2021-07-02-006356-c

1.

Обґрунтування технічних та якісних
характеристик

Акумуляторн
і батареї для
авто
Код ДК
шт
021:2015 31440000-2
«Акумулятор
ні батареї»

149

1.
Предмет
закупівлі,
що
поставляється
повинен
бути
ОРИГІНАЛЬНИМ,
в
заводській
опломбованій тарі, та з відповідним
маркуванням. Товар, який постачається
має бути таким, що не
перебував раніше в експлуатації, терміни
та умови його зберігання не порушені.
Тара товару повинна бути не пошкоджена,
безпечна при експлуатації, перевезенні та
вантажно-розвантажувальних роботах.
2.
Дата виробництва – не раніше 2020
року.
3.
Якість Товару повинна відповідати
вимогам
відповідних
діючих
нормативних документів (ДСТУ, ТУ
тощо).
4.
На товар учасники повинні надати
копії декларацій відповідностей, в яких
зазначено предмет закупівлі та його
характеристики.
5.
Постачальник гарантує, що товар,
який є предметом закупівлі (продукція,
тара, пакування, транспортування), не
завдає
шкоди
навколишньому
природному середовищу, та виготовлений

Обґрунтування
розміру
бюджетного
призначення

402000,00грн.
Визначення очікуваної
вартості закупівлі
здійснене на підставі
проведеного вибіркового
моніторингу цін станом на
02.07.2021 р. у електронній
системі закупівель
Прозорро по
Дніпропетровської області
та на підставі відповіді на
запит постачальника
відповідної продукції

із застосуванням заходів із захисту
довкілля. Для підтвердження Учасник
повинен надати довідку в довільній формі.
6.
На підтвердження можливості
поставки товару у необхідний строк
Учаснику необхідно надати документи
(видаткові накладні) про наявність у нього
на складі вище зазначеного товару у
повному обсязі.
7.
Товар повинен відповідати вимогам
безпеки руху, охорони праці, екології та
пожежної безпеки. Для підтвердження
Учасник повинен надати довідкупідтвердження.
8. Якщо Учасником пропонується
покращені характеристики товару до того,
що вимагається Замовником, додатково у
складі пропозиції Учасник надає таблицю,
складену в довільні формі, яка у
порівняльному вигляді містить відомості
щодо основних технічних та якісних
характеристик товару, що вимагається
Замовником до основних технічних та
якісних характеристик покращеного
товару, що пропонується Учасником. При
цьому якість запропонованого товару має
бути не гірше, ніж заявлена у технічній
специфікації Замовника.
9.
Лист-гарантія,
за
підписом
уповноваженої особи Учасника та
завірена печаткою (за наявності), щодо
дотримання Учасником в своїй діяльності
норм чинного законодавства України, в
тому числі:
Закону України "Про санкції" від
14.08.2014р. № 1644-VII;
Закону України «Про запобігання та
протидію
легалізації
(відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» від 14.10.2014р. №
1702-VII;
Указу Президента України від 16
вересня 2015р. №549/2015;
рішення РНБО України від 2
вересня 2015 року (дане рішення набрало
чинності 22.09.2015 року);
Постанови Кабінету Міністрів від
07.11.2014р. №595 «Деякі питання
фінансування
бюджетних
установ,
здійснення соціальних виплат населенню
та надання фінансової підтримки окремим
підприємствам і організаціям Донецької
та Луганської областей»;
Постанови Кабінету Міністрів від
16.12.2015р. №1035 «Про обмеження
поставок окремих товарів (робіт, послуг) з
тимчасово окупованої території на іншу
територію України та/або з іншої
території
України
на
тимчасово
окуповану територію»;
Постанови Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015р. № 1147
«Про заборону ввезення на митну
територію України товарів, що походять з
Російської Федерації»;
Інші документи (для учасників юридичних осіб та фізичних осіб, в тому
числі фізичних осіб-підприємців).
Загальні вимоги:
Учасник повинен підтвердити у вигляді
гарантійного листа, що якість товару
відповідає вимогам якості діючих
державних стандартів, технічних умов,
ДСТУ, тощо, передбачених діючим
законодавством.

Учасник повинен письмово гарантувати,
що предмет закупівлі (товар, пакування)
не має негативного впливу на навколишнє
середовище.
Технічні,
якісні
характеристики
предмета
закупівлі
відповідають
встановленим
законодавством
нормам,
які
передбачають застосування заходів із
захисту довкілля.
Доставка до місця поставки Товару
здійснюється Переможцем за його
власний рахунок (надати гарантійний
лист).
Товар повинен відповідати діючим
державним
стандартам, технічним
умовам та чинному законодавству
України, щодо показників якості такого
виду товару і виготовлятися за
технологічним
регламентом,
затвердженим згідно з чинним порядком,
із дотриманням санітарних правил і норм,
затверджених у встановленому порядку.
У складі тендерної пропозиції учасники
подають
гарантійний
лист
про
відповідність вищевказаній вимозі.
Ми____________________(Учасник)
у
разі укладання Договору із Замовником
про
поставку Товару згодні
та
підтверджуємо свою можливість і
готовність виконувати усі Технічні
вимоги Замовника, зазначені у цій
тендерної документації.

