
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

Похоронні вінки, хрести 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: 

Похоронні вінки, хрести 

ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 39290000-1 Фурнітура різна.  

6.Дата оголошення: 02 березня 2023 року. 

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-02-002889-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: 663 000,00 грн.  

 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: 

Таблиця технічних вимог: 
№ 
п/п 

Наймен
ування 

Обсяг 
заку-
півлі 

Оди-
ниця 
ви-
міру 

Фото товару Технічні характеристики Підтвердження вимог 
учасником 

Фото 
товару 

Технічні 
характерис
тики 

1 Хрести 400 штук  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 для лакованих хрестів, 
чорний для металевих. 

  

1.1 Хрест 
металев
ий №1 

100 штук  

 

Виготовлений з плоскоовальної 
тонкостінної труби або з 
прямокутної профільної тонкостінної 
труби товщиною 1,0мм. з 
елементами декору. Орієнтовні 
розміри: висота 2100-2200мм ширина 
700-800мм. товщина 20 – 50мм. На 
хресті повинні бути отвори для 

кріплення таблички. У комплект 
повинні входити табличка та 
саморізи.  

  

1.2 Хрест 
металев
ий №2 

100 штук 

 

Виготовлений з плоскоовальної 
тонкостінної труби або з 
прямокутної профільної тонкостінної 
труби товщиною 1,0мм. з 
елементами декору.  Орієнтовні 

розміри: висота 2100-2200мм ширина 
700-800мм. товщина 20 – 50мм. На 
хресті повинні бути отвори для 
кріплення таблички і розп’яття. До 
хреста прикручені пластикові 
елементи декору у кількості 3шт.  У 
комплект повинні входити табличка-
1шт, розп’яття-1шт та саморізи.  

  



1.3 Хрест 
металев
ий №3 

100 штук 

 

Виготовлений з плоскоовальної 
тонкостінної труби або з 
прямокутної профільної тонкостінної 
труби товщиною 1,0мм. з вигнутими 
елементами декору. Орієнтовні 
розміри: висота 2100-2200мм ширина 
700-800мм. товщина 20 – 50мм. На 

хресті повинні бути отвори для 
кріплення таблички. У комплект 
повинні входити табличка та 
саморізи. 

  

1.4 Хрест 

дерев'я

ний 

№1 

50 штук 

 

Виготовлений з деревини 
твердолистяних  або хвойних порід, 
має лаковане покриття з лицьової 

сторони та боків.   
Орієнтовні розміри: висота 2050-
2200 мм, ширина найширшої 
поперечної планки від 68 см до 80 
см, товщина хреста – 35-60 мм. З 
нанесенням різноманітних написів та 
малюнків за замовленням. 
 

  

1.5 Хрест 

дерев'я

ний 

№2 

50 штук 

 

Виготовлений з деревини 
твердолистяних  порід (дуб), має 
лаковане покриття з усіх  боків.   
Орієнтовні розміри: висота 2100-
2200 мм, ширина найширшої 
поперечної планки від 63 см до 80 
см, товщина хреста – 34-60 мм З 
нанесенням різноманітних написів та 

малюнків за замовленням. 

  

2 Вінки 1560 штук  Розмір вінків зазначено без 

врахування ніжок. Висота 2 ніжок 

повинна бути від 30 до 40 

сантиметрів. 

Розмір виробу це -  

(висота*ширина).  

Кольори оздоблення можуть бути 

різні в залежності від замовлення 

покупця. 

Кількість оздоблення може бути 

збільшена без збільшення вартості 

виробу.   

  

2.1 Вінок 

№1 
50 штук  Розмір виробу без 

ніжок:155*94*15см. Склад виробу не 
менше:  дріт діаметром 2,9мм-
довжиною 7,9м, дріт діаметром 
3,4мм- довжиною 1м, дріт діаметром 
3,9мм- довжиною 8,2м, хвоя 
діаметром 7см- довжиною 17,0м, 
хвоя діаметром 5см- довжиною 
11м,сосна діаметром 10см- 
довжиною 4м. Оздоблення не менше: 
сітка 4м, роза діаметром 10 см -10шт, 
роза атлас діаметром  15 см - 29шт, 
лілія велика діаметром 19 см -11шт, 
лист папороті висотою 16см -26шт, 
лист рози по 6 листів на гілці - 17шт. 
 
 

  

2.2 Вінок 
№2 

50 штук  Розмір виробу без 
ніжок:134*86*20см. Склад виробу не 
менше: дріт діаметром 2,9мм- 
довжиною 4,15м, дріт діаметром 
3,9мм- довжиною 10,2м, хвоя 
діаметром 7см- довжиною 36м. 
Оздоблення не менше: бутон 
висотою 8 см - 19шт, прес листя-

19шт, добавка висотою 10 см -19шт, 
гвоздика діаметром  10 см - 26шт, 
гілка папороті висотою 44 см-10шт, 

  



роза атлас велика діаметром 15 см - 
3шт, гілка висотою 20см-1шт 

2.3 Вінок 
№3 

50 штук 

 

Розмір виробу без 
ніжок:148*100*23см. Склад виробу 
не менше: дріт діаметром 2,9мм- 
довжиною 4,15м, дріт діаметром 3,9- 
довжиною 10,2м, хвоя діаметром 
7см- довжиною 16,2м, сосна 
діаметром 10см крашена - довжиною 
3,4м.  
Оздоблення не менше: роза атлас 
велика діаметром 15 см -18шт, прес 
листя -16шт, бутон більший 
діаметром 10 см - 16шт, скорбота 

розміром 40см-1шт, лілія велика 
діаметром 17 см - 8шт, лілія мала 
діаметром 13 см -5шт, лист рози по 6 
листів на гілці  -31 шт, ніжка 
одинарна -10шт. 

  

2.4 Вінок 
№4 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок: 
123*80*23см. Склад виробу не 
менше: дріт діаметром 2,9мм- 
довжиною 11м, дріт діаметром 
3,4мм- довжиною 1,8м, хвоя 
діаметром 7см- довжиною 16м, сосна 
діаметром 10см- довжиною 4,5м, 
сосна діаметром 10см біла- 
довжиною 2,25м. Оздоблення не 
менше: лілія велика діаметром  17 см 
-15шт, бутон висотою 8см -20шт, 

прес кала середня діаметром 13 см -
6шт, лист рози по 6 листів на гілці - 
12шт, лист папороті одинарний 
висотою 16 см-12шт, добавка 
висотою 10 см -14 шт, стрічка 7/50-
5м, стрічка 3/25- 1,9м. 

  

2.5 Вінок 
№5 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок: 
95*98*15см.  Склад виробу не 

менше: дріт діаметром 2,9мм- 
довжиною 7,0м, дріт діаметром 
3,4мм- довжиною 3м, дріт діаметром 
3,9мм- довжиною 2,2м, хвоя 
діаметром 3см- довжиною 7,6м, хвоя 
діаметром 5см- довжиною 19,0м. 
Оздоблення не менше: сітка 
довжиною -3м, лілія велика 

діаметром 17 см -9шт, лист папороті 
гігант висотою 50 см-2шт, роза бутон 
висотою 10 см -6шт, гвоздика гігант - 
діаметром 15 см - 8шт, лист папороті 
висотою 16 см-7шт, лист рози по 6 
листів на гілці - 6шт, ніжка 
одинарна-3шт, добавка висотою 15 
см -3шт, стрічка розміром 7 см –

5,05м. 

  

2.6 Вінок 
№6 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок:120*64*8см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 3,85м, 
дріт діаметром 3,4мм- довжиною 
4,51м, хвоя діаметром 7см- 
довжиною 11м. Оздоблення не 
менше: стрічка розміром 7см -6,5м, 

бутон висотою 8 см -42шт, гвоздика 
діаметром 10 см -28шт, лист рози по 
6 листів на гілці -33шт, лист папороті 
висотою не менше 16см -30шт, 
добавка висотою 10см -27шт, ножка 
одинарна висотою 40см -12шт. 

  



2.7 Вінок 
№7 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 120*80см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 9,5м, 
дріт діаметром 3,4мм- довжиною 
2,0м, хвоя діаметром 7см дріт 0,7 
(зелена) однослойна - довжиною 
10,95м, сосна ПП діаметром 10см- 
довжиною 3,0м.  
Оздоблення не менше: роза атлас 
велика діаметром від 14до 17см -
10шт, лист рози по 6 листів на гілці – 
8шт, лілія велика атлас діаметром 15-
20см  – 8шт, лист  папороті  
одинарний висотою не менше 17см-
8шт, бутон хлопок висотою 7-10см –

25шт, прес листя середнє –25шт, 
стрічка 5\50- не менше - 4,6 метри, 
стрічка 4\50- не менше  - 6,72 метра, 
стрічка боско 2\100- не менше 1,5 
метра. 

  

2.8 Вінок 
№8 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок: 
102*72*16см. 

Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 6,1м, 
дріт діаметром 2,4мм- довжиною 
2,35м, дріт діаметром 3,4мм- 
довжиною 2,2м, хвоя діаметром 7см- 
довжиною 11,5м, сосна діаметром 
10см- довжиною 2,5м. Оздоблення 
не менше: стрічка розміром 7 см-
3,42м, роза атлас велика діаметром 

15см -12шт, бутон більший висотою 
10см -22шт, лист рози по 6 листів на 
гілці - 22шт, добавка висотою 10 см- 
38шт. 

  

2.9 Вінок 
№9 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 120*80см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 9,5м, 

дріт діаметром 3,4мм- довжиною 
2,0м, хвоя діаметром 5см дріт 0,7 
(зелена) - довжиною 19,0м, хвоя 
діаметром 5см дріт 0,7 (білі кінчики) 
- довжиною 2,0м.  
Оздоблення не менше: роза атлас 
діаметром 14-17см.-8шт, лист рози 
по 6 листів на гілці –27шт, прес кала 
середній діаметром 11-15см. з 

тичинкою –12 шт, бутон хлопок 
висотою 7-10 см -25шт, добавка 
пластмаса салатова –15 шт, стрічка 
3\50 вічна пам'ять –не менше 2,5 
метра, стрічка 6\50- не менше 
2,5метра. 

  

2.10 Вінок 

№10 
40 штук 

 

Розмір вінка без ніжок:114*73*11см. 

Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 9,5м, 
дріт діаметром3,4мм- довжиною 2м, 
хвоя діаметром 5см- довжиною 9,5м, 
сосна біла діаметром 10 см- 
довжиною 1,8м, сосна зелена 
діаметром 10см- довжиною 4,14м. 
Оздоблення не менше: роза атлас 

велика діаметром 15см -7шт, лілія 
мала діаметром 14-17см -8шт, роза 
середня діаметром 12см -5шт, лист 
рози по 6 листів на гілці -6шт, лист 
папороті висотою не менше 16 см-
13шт, добавка висотою 10 см-12шт. 

  



2.11 Вінок 
№11 

40 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 
114*73*11см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 9,44м, 
дріт діаметром 3,4мм- довжиною 
2,0м, хвоя діаметром 5см дріт 0,7 
(зелена) - довжиною 9,35м, сосна ПП 

зелена діаметром 10см-4,14м, сосна 
ПП діаметром 10см (біла)- 
довжиною 1,8м. 
Оздоблення не менше: роза атлас 
велика діаметром 14-17см – 8шт, 
бутон хлопок більший висотою 8см –
11шт, лист рози по 6 листів на гілці -
8шт. 

  

2.12 Вінок 
№12 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок: 
132*73*22см. Склад виробу: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 8,7м, 
дріт діаметром 3,9мм- довжиною 
1,8м, хвоя діаметром 5 см- довжиною 
18м, сосна пп діаметром 10 см- 
довжиною 4,7м. Оздоблення не 

менше: гвоздика діаметром 10 -19шт, 
бутон висотою 8см  -9шт, лист рози-
9шт, добавка висотою 10см -9шт, 
лист монстери висотою не менше 30 
см-3шт, букет ромашки -0,5шт, 
добавка трава висотою 17 см -7шт, 
роза велика діаметром 13 см -1шт, 
гілка паличка кольорова розміром 
60см -3шт. 

  

2.13 Вінок 
№13 

60 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 145*80см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 9,7м, 
хвоя діаметром 5см дріт 0,7 (зелена) - 
довжиною 21,5м. 
Оздоблення не менше:  бутон хлопок 
більший висотою від 8см –20шт, 

лист рози три листка -20шт, роза 
атлас велика діаметром 14-17см -
13шт, лист рози по 6 листів на гілці – 
16шт, добавка посипана – 10шт, 
стрічка калюжа 8\50 – від 3 метра. 

  

2.14 Вінок 
№14 

60 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 112*72см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 10,0м, 
хвоя діаметром 7см дріт 0,7 (зелена) - 
довжиною 7,5м, сосна ПП діаметром 

10см- довжиною 3,95м. 
Оздоблення: сітка шотландка-2 
метри, букет ромашка (ніжка, квітки, 
листки) 6 головок  висотою 32 см. - 
3шт, добавка дрібно цвіт з листям 
бамбука або папороті або пальми  – 
10шт. 

  

2.15 Вінок 
№15 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок:112*72*12. 
Склад виробу:дріт діаметром 2,9мм- 
довжиною 10м,хвоя діаметром 5см- 
довжиною 6м,сосна діаметром 10см- 
довжиною 4,7м. Оздоблення не 
менше: роза середня діаметром  12 -
9шт, скорбота висотою 37 см-1шт, 

бутон малий висотою  8 см -
12шт,букет  лаванда висотою 20 см -
1шт, папороть кущ  висотою 45 см  
18 листів  в кущі -1шт, лист рози по 6 
листів на гілці -3шт, добавка 
висотою 10 см -11шт. 

  



2.16 Вінок 
№16 

50 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 138*88см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 8,0м, 
дріт діаметром 3,4мм- довжиною 
2,0м, хвоя діаметром 5см дріт 0,7 
(зелена)- довжиною 27,0м. 
Оздоблення не менше: крокус 

діаметром 13-17см – 18шт, бутон 
хлопок висотою 7-10см–10шт, лист 
рози по 6 листів на гілці –10шт, 
стрічка калюжа 8\50 – від 4.0метра, 
стрічка калюжа 5\50 –від 1.6 метра 

  

2.17 Вінок 
№17 

50 штук 

 

 

Розмір виробу без ніжок 106*70см. 
Склад виробу не менше: дріт 

діаметром 2,4мм- довжиною 5,5м, 
дріт діаметром 2,9мм- довжиною 
2,2м, хвоя діаметром 5см дріт 0,7 
(зелена) однослойна- довжиною 
8,2м, хвоя діаметром 7см дріт 0,7 
(зелена) - довжиною 6,6м. 
Оздоблення не менше: крокус 
середній 3 слоя з тичинкою  

діаметром 13-17см -6шт, ніжка до 
букета на 6 головок висотою від 
30см –1шт, лист рози–12шт, бутон 
хлопок більший висотою   8-10см –
6шт, ніжка одинарна коротка – 3шт, 
роза атлас велика діаметром 14-17см 
– 4шт, прес нарцис великий без 
тичинки діаметром 14-18см –7шт, 
тичинка велика зелена –7шт, стрічка 

калюжа 8\50 – від 1.5метра, стрічка 
3\50 – від 3метра. 

  

2.18 Вінок 
№18 

120 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 106*70см.  
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,4мм- довжиною 5,5м, 
дріт діаметром 2,9мм- довжиною 
1,8м, хвоя діаметром 5см дріт 0,7 

(зелена) однослойна- довжиною 
8,2м, хвоя діаметром 7см дріт 0,7 
(зелена) - довжиною 6,6м. 
 Оздоблення не менше: прес кала 
середній з тичинкою діаметром 11-
15см.-18шт, прес нарцис великий 
атласний діаметром 14-18см -15шт, 
тичинка -15шт,  стрічка 5/50-  від 
2,5метра. 

  

2.19 Вінок 
№19
  

100 штук  Розмір виробу без ніжок 104*53см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,2мм- довжиною 5,2м, 
дріт діаметром 2,4мм- довжиною 

1,6м, хвоя діаметром 7см дріт 0,7 
(зелена)- довжиною 3,7м, сосна 
діаметром 10см ПП- довжиною 
2,35м. 
Оздоблення не менше: букет з 
троянд 12 голів висотою 56 см-1шт, 
стрічка 5/50-від 1метра. 

  



2.20 Вінок 
№20
  

100 штук 

 

Розмір виробу без ніжок 103*68см. 
Склад виробу не менше:  дріт 
діаметром 2,4мм- довжиною 4,25м, 
дріт діаметром 2,9мм- довжиною 
1,8м, хвоя  діаметром 5см дріт 0,7 
(зелена) - довжиною 3,67м, хвоя 
діаметром 7см дріт 0,7 (зелена) - 
довжиною 7,8м. 
 Оздоблення не менше: роза хлопок 
середня діаметром 11-14см.-9шт, 
лист рози зелений по 6 листів на 
гілці -11шт, стрічка 5/50-від 
2,2метра, стрічка 3/50- від 0,6метра. 

  

2.21 Вінок 

№21
  

30 штук 

  

Розмір виробу: 100*76*45см.  Склад 

виробу не менше: дріт діаметром 
2,9мм- довжиною 8м, дріт діаметром 
3,4мм- довжиною 1,5м, хвоя 
діаметром 5см- довжиною 16,5м, 
сосна діаметром 10см- довжиною 
1,5м. Оздоблення не менше: бутон 
висотою 8 см -75шт, лист рози по 6 
листів на гілці -75шт, добавка 

висотою 8 см -75шт, бутон атлас-міні 
висотою 6 см -17шт, лист папороті 
висотою 16 см -5шт, сітка-0,5м. 

  

2.22 Вінок 
№22
  

70 штук  

 

Розмір виробу 120*77см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 13,3м, 
хвоя діаметром 5см дріт 0,7 (зелена) - 
довжиною 25,5м. 

Оздоблення не менше: роза атлас 
велика діаметром 14-18см-27шт, 
прес подвійний малий хлопок 
діаметром 6-12см-15шт, тичинка 
жовта-15шт, стрічка 5/50-1метр. 

  

2.23 Вінок 
№23
  

50 штук 

 

Розмір виробу:80*58*23см. Склад 
виробу не менше: дріт діаметром 
2,0мм- довжиною 1м, дріт діаметром 
2,4мм- довжиною 6,65м,хвоя 

діаметром 5см- довжиною 10,6м, 
хвоя діаметром 5см ряба- довжиною 
3м. Оздоблення не менше: ніжка 
висотою 57 см- 18 голов -1шт, лист 
рози по 6 листів на гілці -18шт, роза 
бутон висотою 10 см -18шт, стрічка 
0,5/100-4м,стрічка 5/25-1м. 

  

2.24 Вінок 
№24
  

60 штук 

 

Розмір виробу: 74*49*28см. Склад 
виробу не менше: дріт діаметром 
2,9мм- довжиною 2м, дріт діаметром 
2,4мм- довжиною 5,2м, хвоя 
діаметром 5см- довжиною 7м, хвоя 
діаметром 5см білий кінчик- 
довжиною 3,5м. Оздоблення: 
гвоздика діаметром 10 см -21шт, 
бутон висотою 8 см -28шт, лист рози 

по 6 листів на гілці - 28шт, добавка 
висотою 8 см -13шт. 

  

2.25 Вінок 
№25
  

40 штук 

 

Розмір виробу 104*65см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,9мм- довжиною 9,2м, 
хвоя діаметром 5см дріт діаметром 
0,7 (зелена)- довжиною 15,2м.  

Оздоблення не менше: ніжка 15 
головок висотою від 63см.-1шт, лист 
папороті або піона-6шт, добавка 
пластмасові завитки -15шт, роза 
атлас велика діаметром 14-17см  -
10шт, бутон атлас висотою від 7см – 
5шт, лист рози по 3 листка на гілці – 
15шт стрічка 5/50- від 3,5метра. 

  



2.26 Вінок 
№26
  

50 штук 

 

 

Розмір виробу:90*51*31. Склад 
виробу не менше: дріт діаметром 
2,9мм- довжиною 4,85м, дріт 
діаметром 2,4мм- довжиною 1,2м, 
хвоя діаметром 5см- довжиною 4,1м, 
хвоя діаметром 5см салатовий 
кінчик- довжиною 4,5м, сосна 

діаметром 10см- довжиною 2м. 
Оздоблення не менше: ніжка 18 
голов висотою 57 см-1шт, бутон 
більший висотою 10 см -18шт, лист 
рози по 6 листів на гілці -19шт, гілка-
паличка висотою 60 см -3шт, добавка 
висотою 10 см -18шт, роза мала 
діаметром 10 см -1шт, стрічка -5/50 

від 4м. 

  

2.27 Вінок 
№27
  

40 штук 

 

 

Розмір виробу 80*50см. 
Склад виробу не менше: дріт 
діаметром 2,4мм- довжиною 6,1м, 
дріт діаметром 2,9мм- довжиною 
2,7м, хвоя діаметром 5 см дріт 
діаметром 0,7 (зелена)- довжиною 

12,5м. Оздоблення не менше: роза 
хлопок середня діаметром 12-15см-
11шт, бутон хлопок висотою 7-9см-
6шт, лист рози зелений по 6 листів на 
гілці -6шт, прес подвійний малий 
хлопок діаметром від 9 -12см.-10шт, 
тичинка жовта-10шт, стрічка 5/50- 
від 1метр. 

  

2.28 Вінок 
№28
  

50 штук 

 

Розмір виробу: 75*50см. Склад 
виробу не менше: дріт діаметром 
2,9мм- довжиною 0,8м, дріт 
діаметром 2,4мм- довжиною 6,1м, 
хвоя діаметром 5см- довжиною 12м. 
Оздоблення не менше: ніжка 14  
головок  висотою 54 см -1 шт, крокус 
діаметром 14 см -14шт, лист рози по 

6 листів на гілці -14шт,стрічка 5/50 -
2,7м. 

  

 

 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 663 000,00 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. 

 

 

 

 

 

Директор                                                           Максим ГЛУЩЕНКО 

 

 


