
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
Похоронне приладця«ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 39290000-1 

«Фурнітура різна», його очікуваної вартості:

Оголошення про проведення відкритих торгів:
1.Найменування: СМІЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК".
2.Місце знаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Сміла, вулиця Севастопольська, 58.
3.Код ЄДРПОУ: 36778980.
4.Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини 

першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Похоронне приладдя «ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 39290000-1 «Фурнітура 
різна».

6.Дата оголошення: 05 лютого 2021 року.
7.Процедура закупівлі: Відкриті торги.
8.Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-02-05-003970-Ь.
9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із 

технічною специфікацією, зазначеної в додатку 2 до тендерної документації.
10.Строк поставки товару: до 31.12.2021 року.
11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 217 000,00 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:

№
п/п Найменування

Обсяг
заку
півлі

Оди
ниця
ви

міру

Технічні характеристики Примі
тка

1 Труни 300 шт
Труни повинні бути виготовлені 3 цільної 
деревини

1.1 Труни необбиті 260 шт

Матеріал -  якісна деревина, хвойних порід. Кришка і сподок 
однієї труни повинні бути підігнані один до одного. Деталі не 
повинні мати гострих країв, тріщин, відщепів. Дошки повинні 
бути щільно підігнані одна до одної. Цвяхи не повинні 
виходити за площину деревини.

1.1.1
Труна необбита 
стандартна 230 шт

Товщина дошки не менше 18 мм та не більше 20 
мм. Орієнтовні розміри: Довжина 2000 мм. Ширина 
в голові -  705 мм, ширяна в ногах 405 мм., 
внутрішня глибина -  355 мм.

1.1.2
Труна необбита 
збільшена 15 шт

Товщина дошки не менше 18 мм та не більше 20 
мм. Орієнтовні розміри: Довжина 2100 мм. Ширина 
в голові -  800 мм, ширина в ногах 520 мм., 
внутрішня глибина -  450 мм.

1.1.3
Труна необбита 
дитяча до 1 м 10 шт

Товщина дошки не менше 18 мм та не більше 20 
мм. Орієнтовні розміри: Довжина до 1000 мм. 
Ширина в голові до -  400 мм, ширина в ногах до 
280 мм., внутрішня глибина до 250 мм. '

1,1.4
Труна необбита 
дитяча до 1,6 м , . 5 шт

Товщина дошки не менше 18 мм та не більше 20 
мм. Орієнтовні розміри; Довжина від 1000 мм. до 
1600 мм. Ширина в голові від -  400 мм до 700 мм, 
ширина в ногах від 280 мм. до 405 мм, внутрішня 
глибина від 250 мм. до 355 мм

’ <* 
1.2

Труна
лакована 40 шт

Матеріал -  деревина хвойних або листяних порід, 
призначених для лакування. Кришка і сподок однієї труни 
повинні бути підігнані один до одного. Деталі не повинні мати 
гострих країв, тріщин, сколів, відщепів, загусениць. Дошки 
повинні бути щільно підігнані одна до одної. Розмір -  
стандартний. Зовнішня сторона труни поґрунтована, 
полакована, відполірована, колір темно-червоний до темно-



коричневого, оздоблена візерунчатою фурнітурою та хрестом. 
Лаковане покриття повинно бути рівномірне, без розводів. 
Внутрішня сторона оббита гофрованою атласною тканиною та 
мереживом, оздоблена атласною подушкою, 2-ма закрутками, 
ручками, ритуальною атрибутикою.

1.2.1
Труна лакована 
6-гранна ЗО шт

Стандартні внутрішні розміри: Довжина 2000 мм. 
Ширина 600 мм. Глибина 370 (400) мм.

1.2.2
Труна лакована 
4-гранна 10 шт

Стандартні внутрішні розміри: Довжина 2000 мм. 
Ширина 600 мм. Глибина 370 (400) мм.

2 Хрести 220 шт

Можливе нанесення різноманітних написів та малюнків 
(ІНЦИ, ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ, ІС ХС, малюнок свічки і т.п.). 
Форма — православний. Хрести повинні мати рівномірне 
глянцеве або матове покриття без розводів. Колір від 
коричневого до темно-коричневого

2.1

Хрест
дерев'яний з 3- 
ма
поперечинами 150 шт

Виготовлений із деревини хвойних порід з фаскою, 
з обробкою поверхні морилкою та лаком, має 
глянцевий вид і написи релігійного значення. 
Орієнтовні розміри: висота 2100-2200 мм, ширина 
найширшої поперечної планки від 65 мм до 80 мм, 
товщина хреста -  40-60 мм.

2.2

Хрест
дерев’яний
простий ■ 70 шт

Виготовлений із деревини хвойних порід, 
фарбований. Орієнтовні розміри: висота 2000-2200 
мм, ширина поперечної планки від 60 мм до 80 мм, 
товщина -  40-60 мм.

• Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні),
• Товар повинен, відповідати вимогам діючого законодавства щодо його якості та 

екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та 
довкілля під час його використання.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 217 000,00 грн. з ПДВ та визначена 
відповідно до методики, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.
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