
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

Труни, код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 39290000-1 

Фурнітура різна, 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: 

Труни, Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 39290000-1 Фурнітура 

різна.  

6.Дата оголошення: 27 березня 2023 року. 

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-27-005040-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 31.12.2023 року. 

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 883 500,00 грн. з ПДВ. 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: 

1.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).  

1.2. Витрати на транспортні послуги та інші витрати (пакування, завантаження, 

розвантаження, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Продавця. 

1.3. Учасник повинен мати можливість протягом всього строку дії договору 

поставляти труни згідно потреби та заявки Замовника. 

1.4. Учасник у складі пропозиції повинен надати інформацію про відповідність 

запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника за формою  

порівняльної таблиці пункту 2 Технічної специфікації. Інформація заповнюється 

учасником в порівняльній таблиці в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де 

потрібно зазначити конкретний цифровий показник або текстову інформацію про технічну 

чи іншу характеристику товару, що пропонується . У разі ненадання такої інформації або 

невідповідності запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, 

пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється. 

 

1. Таблиця технічних вимог: 

№ 

п/п 

Найменуванн

я 

 Обсяг 

заку-

півлі 

Оди-

ниця 

ви-

міру 

Технічні характеристики Підтверд-

ження 

вимог 

учасником 

 1 Труни 4-

гранні 

 650 штук 

 

 

Труна складається з самої труни і 

кришки. Матеріал – якісна, цільна 

деревина хвойних порід не 

пошкоджена шкідниками. Кришка і 

сподок однієї труни повинні бути 

підігнані один до одного. Зовнішня 

поверхня труни повинна мати 

стругану зовнішню поверхню, бути 

чистою, сухою, негнилою, гладкою, 

не повинна мати наявні тріщини, 

плями та інші дефекти. Кромки 

дошок повинні бути отфугованими. 

Деталі не повинні мати гострих 

країв, тріщин, відщепів. Дошки 

повинні бути щільно підігнані одна 

 



до одної. Цвяхи не повинні 

виходити за площину деревини. 

Товщина дошки не менше 18 мм та 

не більше 30 мм. Орієнтовні 

розміри: Довжина 2000 мм. Ширина 

в голові – 705 мм, ширина в ногах 

405 мм., внутрішня  глибина труни 

– 355 мм. 

1.1. Труна 

соціальна 
оздоблена 

хрестом 
 

150 штук Зовнішня оббивка труни обтягнена 

шовковою тканиною одного або двох 
відтінків (колір тканини визначається 

в замовленні на товар). Кришка та низ 

труни має драпування. Верх кришки 

має хрест та оздоблення фольгою.  
Внутрішня оббивка труни оздоблена 

білою шовковою тканиною. В 

комплект до труни входять закрутки 

(2-4 шт.), 1 подушка з білого шовку 

оздоблена рюшами, розміром 

50см*40см (враховуючи довжину 

рюша). 

 

1.2. 

 
 

Труна 

оздоблена 
атласною 

тканиною з 

ручками 

 

100 штук Зовнішня оббивка труни драпована 

атласною тканиною одного або двох 
відтінків (колір тканини визначається 

в замовленні на товар). Внутрішня 

оббивка труни оздоблена білою 

шовковою тканиною та мереживом. В 

комплект до труни входять закрутки 

(2-4 шт.), 1 подушка з білого шовку 

оздоблена рюшами розміром 

50см*40см (враховуючи довжину 

рюша). На кожен бік труни 

встановлені по дві ручки так, щоб 

труну можна було зручно нести 
(всього 4 ручки). 

 

1.3. Труна 

оздоблена 

шовковою/ве

люровою 

тканиною з 

ручками  

150 штук Зовнішня оббивка труни драпована 

шовковою/велюровою тканиною 

одного або двох відтінків (колір 

тканини визначається в замовленні на 

товар), великий хрест з фольги, 

полоси з фольги на кришці. 

Внутрішня оббивка труни оздоблена 

білою шовковою тканиною та 

мереживом. В комплект до труни 

входять закрутки (2-4 шт.), 1 подушка 

з білого шовку оздоблена рюшами 

розміром 50см*40см (враховуючи 
довжину рюша). На кожен бік труни 

встановлені по дві ручки так, щоб 

труну можна було зручно нести 

(всього 4 ручки). 

 

1.4 Труна 

оздоблена 

велюровою 

тканиною з 

ручками 

 

150 штук Зовнішня оббивка труни драпована 

велюровою тканиною одного або 

двох відтінків (колір тканини 

визначається в замовленні на товар), 

великий хрест з фольги, полоси з 

фольги на кришці. Внутрішня оббивка 

труни оздоблена білою, непрозорою 

тканиною та мереживом. В комплект 
до труни входять закрутки (2-4 шт.), 1 

подушка з білого шовку оздоблена 

рюшами розміром 50см*40см 

(враховуючи довжину рюша). На 

кожен бік труни встановлені по дві 

ручки так, щоб труну можна було 

зручно нести (всього 4 ручки). 

 



1.5 Труна 

покращена 

оздоблена 

атласною 

тканиною з 

ручками  

50 штук Зовнішня оббивка труни драпована 

атласною тканиною двох відтінків 

(колір тканини визначається в 

замовленні на товар), оздоблена 

мереживом. Внутрішня оббивка труни 

оздоблена білою, непрозорою 

шовковою тканиною та мереживом. 

На кришці труни можливе оздоблення  

великим хрестом з пластмаси. В 

комплект до труни входять закрутки 
(2-4 шт.), 1 подушка з білого шовку 

оздоблена рюшами, розміром 

50см*40см (враховуючи довжину 

рюша). 

 

1.6 Труна 

покращена 

оздоблена 

атласною 

тканиною 

двох відтінків 

з ручками 

 

50 штук Зовнішня оббивка труни драпована  

атласною тканиною двох відтінків 

(колір тканини визначається в 

замовленні на товар). Внутрішня 

оббивка труни оздоблена білою 

шовковою тканиною та мереживом. 

На кожен бік труни встановлені по дві 

ручки так, щоб труну можна було 
зручно нести (всього 4 ручки). 

  В комплект до труни входять 

закрутки (2-4 шт.), 1 подушка з білого 

шовку оздоблена рюшами розміром 

50см*40см (враховуючи довжину 

рюша). 

 

 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 883 500,00грн. 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. 

 
 


