
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

Емульсія бітумна дорожня ЕКШ-60, код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний 

словник" – 44110000-4 — «Конструкційні матеріали» та 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: 

Емульсія бітумна дорожня ЕКШ-60, Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний 

словник" – 44110000-4 — Конструкційні матеріали.  

6.Дата оголошення: 17 березня 2023 року. 

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-17-009620-a 

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 30.11.2023 року. 

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 187 968,00 грн. з ПДВ. 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: 

1.1. Обсяг закупівлі складає: 8 тонн в металевих бочках по 200 кілограм. 

1.2. Рік виготовлення бітумної емульсії: 2023. 

1.3. Емульсія бітумна дорожня ЕКШ-60 повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-129:2013  

1.4. Вимоги до тари, транспортування, зберігання: умови повинні відповідати вимогам 

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та 

зберігання. 

1.5. Гарантійний строк на Продукцію встановлюється згідно з ДСТУ Б В.2.7-129:2013 

Емульсії бітумні дорожні Технічні умови. Залишковий термін придатності на момент 

постачання товару повинен становити не менше 70% загального терміну зберігання. 

1.6. Відвантаження Товару здійснюється на виробничій базі Замовника за адресою вул. 

Сунківська, 71, м. Сміла Черкаської області. 

1.7. Учасник повинен забезпечити відвантаження замовленого Товару Замовнику 

протягом 3 робочих днів з моменту отримання Учасником заявки від Замовника. Письмові 

заявки Замовника та/або зміни до них надсилаються Учаснику електронною поштою 

та/або телефоном/факсом. 

1.8. Учасник повинен мати  можливість відвантаження товару у вихідні, святкові дні та 

у вечірній час. 

1.9. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції 

документи та/або довідку довільної форми, які підтверджують дотримання ними заходів із 

захисту довкілля, передбачених законодавством України під час виробництва, 

транспортування, тощо, запропонованого товару, його відповідність чинним стандартам у 

галузі охорони навколишнього природного середовища.  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 187 968,00 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. 

 
 


