Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах
закупівлі

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія:
Замовник: Дніпровський міський центр соціальних служб
Код ЄДРПОУ: 21945667
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 021:2015:37530000-2: Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор
( Дитячий стіл пісочниця для пісочної анімації)
3.Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-09-16-012632-b
4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Найменування

Дитячий стіл
пісочниця для
пісочної
анімації

Опис та характеристика товара

Стіл для малювання піском з регулюванням по висоті
призначені для індивідуальних або групових занять в
навчальних закладах, розвиваючих та інклюзивного ресурсних центрах. Засіб для арт-терапевтичної,
корекційно-розвиваючої роботи шкільних психологів,
психотерапевтів, логопедів. Для роботи з дітьми з
особливими потребами.
Розмір столу з опорою - Растишка - 1000х600 мм
Опора - Растишка регулювання висоти столу від 54см до
90см без допомоги будь-якого інструменту!
Зі зображанням шкали лінійки, завдяки чому можна
встановити певну висоту столу.
Знімна стільниця може використовуватися в якості
планшета для малювання піском (модель 2 в 1: планшет і
стіл)
• Висота борту ергономічна і спеціально підібрана
фахівцями для зручності малювання (НЕ заламує ручки)
• Матеріал стільниці та опори - Зростайка створений з
натурального дерева цінної породи - ясен.
Дерев'яний каркас пофарбованих захисним покриттям
високої якості, не має запаху. Покриття екологічне,
антиалергенне, придатне для дитячих іграшок
Робочий стіл виготовлений з матового оргскла. Оргскло
повністю екологічним продуктом, стійке до механічних

Одиниця
виміру

Кіл
ькі
сть

шт

4

2

навантажень (безпечно) Робоча поверхня стола не
нагрівається
Яскраве світлодіодне світіння, широкий діапазон RGB
кольорів; Бездротовий радіочастотний RGB контролер;
В комплекті:
• Інструкція
•Методичний посібник
• Гарантія та обслуговування від 12 місяців
• Пісок для малювання не менше 2 кг (для MAXI і
шестикутні не менше 4кг)
• Набір для прибирання
• Сенсорний пульт з кольоровим кільцем для вибору
кольору і регулювання яскравості Блок живлення.
Додаткова комплектація:
1. Кришки: двосторонні, прозорі, з різною тематикою;
2. Пісок для малювання очищений

Загальна характеристика та актуальність завдання (проекту):
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до наявної
потреби замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері та з
урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.
Мета проведення закупівлі:
У зв’язку з утворенням денного центру соціально-психологічної допомоги особам,які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Розміру бюджетного призначення складає – 28 800,00 (двадцять вісім тисяч вісімсот
гривень) грн. 00 коп. з ПДВ.
Очікувана вартість становить –28 800,00 (двадцять вісім тисяч вісімсот гривень) грн. 00
коп. з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме:
здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет
у відкритому доступі, у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників
відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275
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