
КОМЕРЦІЙНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТЕНЬХАРЧ" 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі холодильного обладнання,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КТВП "Коростеньхарч", ЖИТОМИРСЬКА 

ОБЛ., М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУД. 41 А. 01549871. Комунальне підприємство 

 

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості 

повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 39220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського харчування (кухонне приладдя). 

 

3.Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-P-2022-11-14-000908-a 

 

4.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 99 998 грн.00коп. Визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі 

на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з 

пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  

№ 275 із змінами.  

 

5.Розмір бюджетного призначення: 99 998,00 грн. Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до рішення 

Коростенської міської ради, передбачена річним планом закупівель на 2022 рік та формувалася шляхом моніторингу 

аналогічних процедур закупівель у порівнянні з ціною ринку (сайти). Методом підрахунку визначено очікувану вартість 

на основі середньої ціни ринку. 

 

6.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з 14.11.2022р. (або з 

дати укладання договору) по 31.12.2022р.  

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості кухонне приладдя визначені з урахуванням реальних потреб 

підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Кухонне приладдя повинно бути новим, сучасним та 

ефективним.  

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі: 

 

№ Найменування  

1 Тарілка супова Luminarc класична*(або еквівалент), сніжно-біла, для щоденного використання, тарілку можна 

використовувати в мікрохвильовій печі та можна мити в посудомийній машині.  

Характеристики тарілки  : 

Колір Білий без малюнка 

Діаметр, см 22  

Тип тарілок Супові  

Матеріал Удароміцне скло 

виготовлена з ударостійкого скла 

2 Чашка Luminarc, можна використовувати в мікрохвильовій печі, можна мити в посудомийній машині. 

Характеристики кружки  

Колір Білий без малюнка 

Об'єм, мл 200 -250 

Матеріал Термостійке скло 

виготовлена з ударостійкого скла  

3 Велика каструля 50 л із нержавіючої сталі з кришкою  

Місткість 55 л 

Матеріал Нержавіюча сталь 

Кришка  Нержавіюча сталь 

Тип Традиційна каструля 

 

https://rozetka.com.ua/kastruli-kovshi/c4626760/emkost-87346=501698/
https://rozetka.com.ua/kastruli-kovshi/c4626760/material-87358=nerjavejuschaja-stal/
https://rozetka.com.ua/kastruli-kovshi/c4626760/kryshka-87364=nerjavejuschaja-stal/
https://rozetka.com.ua/kastruli-kovshi/c4626760/tip-87340=traditsionnaja-kastrjulja/

