
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«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 

Придніпровське міжрайонне управління водного 
господарства, 71630, Україна, Запорізька область, 
Василівський район, місто Дніпрорудне, вулиця Нижня, 
будинок 6, код за 
ЄДРПОУ 36381844, підприємства, установи, організації, 
зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України 
«Про публічні закупівлі» (юридична особа, яка забезпечує 
потреби держави або територіальної громади) 

2 Назва предмета закупівлі із 
зазначенням коду та назви 
відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин 
предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності) 

Будівельні матеріали (ЛОТ №1 - труба профільна 40х40х2 мм, 
труба профільна 60х30х3 мм, швелер №6,5, швелер №8, 
швелер №10, швелер №24, кутик L50, кутик L63, кутик L75, 
кутик L90; ЛОТ №2 - шлакоблок М-100, цемент М-400, 
євроруберойд ЕПП-4,0 (Техноеласт)), код 44110000-4) , код 
44110000-4 — Конструкційні матеріали за ДК 021:2015 

   

 

3 Вид процедури 
Відкриті торги 

4 Ідентифікатор закупівлі  
UA-2021-02-18-007329-b 
 
 
 

5 Обґрунтування технічних 
та якісних характеристик 
предмета закупівлі 

Для забезпечення потреби та діяльності Придніпровського 
міжрайонного управління водного господарства 
(далі-замовник/управління),замовник здійснює закупівлю 
даного виду товару, а саме закупівлю будівельних матеріалів, 
оскільки саме ці види товарів за своїми якісними та 
технічними характеристиками найбільше відповідають 
вимогам та потребам замовника. 
Тому, з метою ефективного та раціонального використання 
коштів, замовник здійснює закупівлю саме даного виду 
товару, а саме Будівельні матеріали (ЛОТ №1 - труба 
профільна 40х40х2 мм, труба профільна 60х30х3 мм, швелер 
№6,5, швелер №8, швелер №10, швелер №24, кутик L50, 
кутик L63, кутик L75, кутик L90; ЛОТ №2 - шлакоблок М-100, 
цемент М-400, євроруберойд ЕПП-4,0 (Техноеласт)).  
Кількість даного виду товару, що підлягає закупівлі 
розраховано виходячи з аналізу відомостей щодо обсягів 
ремонтних робіт на об’єктах управління, сформованих на 
підставі даних відділу з управління інфраструктурою. 

6 Розмір бюджетного 
призначення 

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до 
кошторису на 2021 рік за КЕКВ 2210 

7 Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

400 000,00 грн, з урахуванням ПДВ (в т.ч. ЛОТ № - 125 000,00 
грн; ЛОТ №2 – 275 000,00 грн) 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-007329-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-18-007329-b

