
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про 
ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 

грудня 2020 р. № 1266) надається  обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 
закупівлі розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі Багатофункціональний земснаряд 

«Боцман» з додатковим обладнанням призначеним для косіння очерету та причепом 
для перевезення (або еквівалент), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань, його категорія: Баранівська міська рада Житомирської області; 12701, 
Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Соборна, 20; код ЄДРПОУ 04344386; орган місцевого 
самоврядування. 

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): Багатофункціональний земснаряд «Боцман» з додатковим обладнанням 
призначеним для косіння очерету та причепом для перевезення (або еквівалент)код ДК 
021:2015: 42990000-2  Машини спеціального призначення різні».  

3. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги .  

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення: Збільшено очікувану вартість придбання із залученням коштів місцевого 
бюджету у зв’язку з тим, що попередні процедур не відбулась – відсутність учасників. 
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до  комерційних 
пропозицій та становить у сумі –  1 642 500 (Один мільйон шістсот сорок дві тисячі п’ятсот) 
грн. 00 коп.    

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик: У зв’язку з  виділенням  коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – 
економічного розвитку окремих територій, а саме поліпшення екологічного стану та 
благоустрій р. Хомора від смт. Першотравенськ до витоку р. Случ в межах Житомирської 
області та відповідно до протоколу  засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету 
та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку №9 від 
17.08.2021року. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до  
поліпшення екологічного стану та благоустрій р. Хомора від смт. Першотравенськ  до витоку 
р. Случ в межах Житомирської області.  

 

Номер закупівлі в ЕСЗ:  UA-2021-09-06-002384-c  


