
01.12.2022 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі 

«Вугілля марки ДГ 13-
100» (відповідно до коду 

національного 

класифікатора України  
ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» 
(CPV): 09110000-3 Тверде 

паливо) 

Відкриті торги з 

особливостями 
ID: UA-2022-12-01-

011726-a 

18 500,00 грн 

Вид палива – вугілля марки ДГ 13-

100. 
Кількість – 1,5 тони. 

 

Вимоги до якості 
Якісні характеристики вугілля 

кам’яного згідно діючих стандартів 

України щодо якісних показників 

вугілля кам’яного за відповідною 

маркою, повинні відповідати ДСТУ 

7146:2010 «Вугілля кам’яне та 
антрацит для побутових потреб. 

Технічні умови» за наступними 

якісними показниками: 
 

Марка вугілля: ДГ 13-100  

Розмір кусків, мм: 13-100 
Зольність на сухий стан палива, %, не 

більше ніж 14,0  

Загальна волога на робочий стан 
палива,%, не більше ніж 14,0 

 

Товар, запропонований учасником 
повинен відповідати вимогам, які 

передбачені вище, в тому числі у разі, 

якщо учасник пропонує еквівалент 
товару.  

Для підтвердження якісних 

характеристик товару, що 
пропонується до постачання, а також 

відповідності товару зазначеним 

вимогам оголошенням, учасник надає 
у складі пропозиції:  

1. Копію дійсного сертифікату 
генетичних, технологічних та якісних 

характеристик на вугілля, що 

становить предмет закупівлі за даною 
закупівлею, посвідчений підписом 

уповноваженої особи та печаткою (у 

разі використання) власника 
сертифікату, договір з яким надано у 

складі пропозиції, на поставку 

вугілля, що становить предмет 
закупівлі за даною закупівлею. 

Оригінал листа від власника 

сертифікату генетичних, 
технологічних та якісних 

характеристик на ім’я учасника з 

дозволом на його використання (лист 
надається якщо учасник не є 

виробником пропонованої марки 

вугілля); 
2. Учасник повинен підтвердити 

наявність договірних відносин з 

виробником вугілля або його 
офіційним представником, дилером, 

дистриб’ютором чи покупцем 

(постачальником), що здійснює 
реалізацію та відвантаження вугілля, 

шляхом подання у складі пропозиції 

копії договору, що підтверджує 
можливість відвантаження вугілля на 

договірних засадах на користь такого 

учасника, в тому числі марки вугілля 

Якісні та технічні характеристики 

обумовлені наявною потребою в 

опаленні адмінбудівлі  
Устинівського відділу Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області: 28600, 

Кіровоградська область, 

Кропивницький район, смт 
Устинівка, вул. Нахімова, 8. 

Опалення зазначеної будівлі 

здійснюється за допомогою 
твердопаливного котла з 

використанням вугілля. 

Визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі обумовлено 

аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета 
закупівлі, враховуючи динаміку цін 

на аналогічні товари, доставку, 

належну якість товару та бюджетне 
призначення.  

Очікувана вартість предмета 
закупівлі визначена методом 

порівняння ринкових цін. При 

визначені очікуваної вартості 
закупівлі враховувалась 

інформація, що міститься в мережі 

Інтернет у відкритому доступі, у 
тому числі в електронній системі 

Prozorro.  

Розмір бюджетного призначення 

для предмета закупівлі «Вугілля 

марки ДГ 13-100» (відповідно до 
коду національного класифікатора 

України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» (CPV): 

09110000-3 Тверде паливо) 

відповідає розрахунку видатків до 

кошторису на 2022 рік Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області за  КПКВК 
0412010 «Керівництво та 

управління у сфері безпечності 

харчових продуктів та захисту 
споживачів». 



вказаному в даному оголошені. 

Вказана вимога не стосується 

безпосередньо виробників вугілля. У 
разі надання копії договору не з 

виробником, а з його представником, 

дилером, дистриб’ютором чи 
покупцем (постачальником) учасник 

повинен документально підтвердити 

наявність відносин між такими 
представниками та виробником. 

3. Оригінал або копія протоколу 

випробувань на вугілля, що становить 
предмет закупівлі за даною 

закупівлею, виданий на ім’я учасника 

процедури даних торгів не раніше 
2022 року, з показниками: зольності, 

загальної вологи, сірки, нижчої 

теплоти згоряння. 
4. Гарантійний лист від виробника 

товару або постачальника, договір з 

яким надано в складі пропозиції 
учасника, адресований на ім’я 

замовника щодо підтвердження 

можливості постачання учаснику 
товару необхідної кількості та якості 

для забезпечення потреб замовника в 

цій закупівлі з посиланням на номер 
ідентифікатора закупівлі в 

електронній системі закупівель. 

5. Копії ДСТУ або ТУ, яким 
відповідає товар, що пропонується до 

постачання. 

6. Копія договору і з лабораторією, 
яка видала документи, що 

підтверджують якісні характеристики 

товару, що пропонується до 
постачання, та копію атестату 

(свідоцтва) про акредитацію 
(атестацію) лабораторії або іншого 

документу, що підтверджує 

компетентність такої лабораторії;  

7. Сканкопію з оригіналу Висновку 

державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи на пропоновану марку 
вугілля (в якому виробником чи 

заявником експертизи повинен бути 

вказаний або суб’єкт господарювання, 
що здійснює реалізацію та/або 

відвантаження вугілля на адресу 

учасника закупівлі та сканкопію 
договору (купівлі-продажу або 

поставки тощо) з яким учасник надає 

відповідно до пункту 1 даного 
додатку, або безпосередньо учасник) 

про відповідність вугілля 

встановленим медичним критеріям 
безпеки/показникам, дійсний на 

кінцеву дату подання пропозицій. 

8. Учасник повинен надати у складі 
пропозиції інформацію у вигляді 

довідки в довільної формі щодо 

відповідності кількісних, якісних та 
технологічних показників вугілля, що 

пропонується згідно пропозиції 

учасника (в тому числі показники 
зольності на сухий стан палива, 

вологи на робочий стан палива, 

нижчої теплоти згорання, показники 
якості, що характеризують 

безпечність вугілля), вимогам цього 

оголошення та державним стандартам 
або сертифікатам, яка включає 

посилання на відповідні нормативні 

документи, вимогам яких відповідає 
вугілля, що буде постачатись згідно 

умов даної закупівлі по кожному 

показнику. Також учасник повинен 
зазначити повну назву виробника 



 

товару, країну походження товару; 

9. На підтвердження відповідності 

товару учасник повинен надати один з 
наступних документів:  

- для продукції, яка підлягає оцінці 

відповідності вимогам технічних 
регламентів надати оригінал або 

копію декларації про відповідність, 

складену відповідно до вимог 
технічних регламентів;  

- для продукції, яка не підлягає оцінці 

відповідності вимогам технічних 
регламентів надати декларацію про 

відповідність, яка складена відповідно 

до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006; 
10. Надати копію сертифікату системи 

управління якістю на відповідність 

вимогам міжнародного, 
національного стандарту вимогам 

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 

IDT), ISO 9001:2015. Використання 
даного документу учасником повинно 

бути підтверджено листом-дозволом 

від власника на ім’я учасника 
закупівлі або постачальника у якого 

учасник торгів закуповує або планує 

закуповувати вугілля (або даний 
документ може бути виданий на ім’я 

учасника). 

11. Для підтвердження статусу 
легального виробника вугілля, яке 

пропонується до постачання 

учасником Замовнику, учасник 
повинен надати в складі тендерної 

пропозиції:  

- сканований з оригіналу дозвіл 
територіального органу Держпраці на 

експлуатацію устаткування для 
видобутку, транспортування, 

дроблення, сортування або збагачення 

корисних копалин у вугільній 

промисловості, що виданий на ім’я 

виробника, який має договірні 

відносини із учасником або 
постачальником учасника, або 

учасник сам є виробником. 

Використання такого дозволу 
учасником повинно бути 

підтверджено листом-дозволом від 

власника дозволу адресованого на 
ім’я учасника закупівлі або 

постачальника у якого учасник 

закупівлі закуповує або планує 
закуповувати вугілля. 

 

Послуги, які обов’язково надає 
учасник та включає в ціну товару: 

- доставка товару за адресою, 

передбаченою цією документацією; 
- здійснення вантажно-

розвантажувальних робіт при 

поставці товару. 
Поставка здійснюється за адресою 

замовника в робочі дні та години з 

наданням відповідних супровідних 
документів. 

Строк поставки – до 20 грудня 2022 

року. 
Адреса поставки: 28600, 

Кіровоградська область, 

Кропивницький район, смт Устинівка, 
вул. Нахімова, 8 (Устинівський відділ 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області). 


