Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної
вартості предмета закупівлі
Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної
вартості предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 09110000-3 — «Тверде паливо» (Вугілля кам`яне
марки АС 6-13) Комунального закладу «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва»
Херсонської обласної ради очікуваною вартістю 280 000 грн. у кількості 28 тонн.
З метою забезпечення постачання теплоносія для потреб КЗ «Херсонський фаховий
коледж музичного мистецтва» ХОР в опалювальний період оголошено процедуру закупівлі за
предметом: ДК 021:2015 - 09110000-3 — «Тверде паливо» (Вугілля кам`яне марки АС 6-13).
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-18-000873-c шляхом проведення переговорної процедури.
Посилання
на
процедуру
закупівлі
в
електронній
системі
закупівель:
https://www.dzo.com.ua/tenders/13980105
Вимоги до якості та обсягу предмету закупівлі.
1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно вимог
замовника:
Технічні характеристики
№
з/п

Найменування
товару1

Кількість

1.

Вугілля кам’яне
марки А(6-13)

28 тонн

Зольність
на сухий
стан
палива, не
більше ніж

Загальна
волога на
робочий
стан палива,
не більше
ніж

19%

7%

Загальна
сірка St,

Не
більше
3%

Нижча
теплота
згорання на
робочий стан
палива

Не
нижче
6000
ккал/кг

Розмір
кусків

від 6 до
13 мм

1) Предметом закупівлі за даними торгами є тверде паливо, а саме: вугілля кам'яне.
2) Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: якість товару повинна
відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної
категорії товару та технічним умовам щодо їх виробництва (відповідно до пункту 1 додатку 2
Документації).
3) Технологічні, якісні та фізико-механічні показники вугілля марки АС 6-13 мм
повинні відповідати технологічним характеристикам котельного обладнання, що встановлено в
учбовому корпусі № 2 Комунального закладу «Херсонський фаховий коледж музичного
мистецтва» Херсонської обласної ради, а саме - зернистість вугільної фракції до 30 мм та
кам'яне вугілля з нижньою теплоємностю Qhp≥29,3 МДж/кг.
4) Вимоги стосовно якісних, технологічних та фізико-механічних показників вугілля
(зольності, вологості), встановлені Замовником у Документації знаходяться в межах,
встановлених Стандартом, не суперечать чинному законодавству та не виходить за рамки
технічних характеристик опалювальної техніки Замовника.
5) Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом
порівняння ринкових цін.
Голова Тендерного комітету
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