
                         Додаток 
                                                                          до протоколу від 13.10.2022 р. № 34 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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: Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради, 

39200, Україна, Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Касьяна, 29, ЄДРПОУ – 04057304, 

категорія замовника – 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 і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 35810000-5 Індивідуальне обмундирування 

для забезпечення добровольців добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) 

спеціалізованим обмундируванням. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-13-000854-a 

 
4. Місце поставки товару: 39200, Україна, Полтавська обл., Полтавський район, м. 

Кобеляки, вул. Касьяна, 29 

 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно технічній 

специфікації Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення 

 

 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку по потребі,  становить 475 000,00 грн. 

(Чотириста сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ, в кількості: кашкет (польовий) – 70 шт., 

фуфайка з коротким рукавом – 70 шт., костюм літній польовий – 70 шт., шапка зимова 

трикотажна – 70 шт., УКВВЗ – 70 шт., КВВЗ – 70 шт., шеврон прапор – 140 шт., шеврон 

ДФТГ та емблеми громади – 140 шт. 

 
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 475 000,00 грн. з ПДВ. 

 
8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі у відкритих джерелах інформації (Інтернет) та на 

підставі проведеного аналізу цін на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 

даного товару 

 

9. Процедура закупівлі: спрощена закупівля за постановою № 169 

 

 

 


