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: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю(М’який інвентар)
3.Ідентифікатор закупівлі:
ID: UA-2021-09-21-013389-b
4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
№

Назва товару

п/п

(або «еквівалент»)

1

2

1

КОВДРА СТЬОБАНА
ПІВТОРАСПАЛЬНА
140*210

Технічні характеристики

3

од.
виміру

Кількість

4

5

шт.
Ковдра розмір 140*200 Наповнювач
силікон 300грм/м2 . Покриття мікрофіба
відбілена. Ковдра має антиалергенні
властивості, не вбирає пил і запахи .
Має тривалі зносостійкі якості, легка у
догляді (переться у пральній машині).
Колір білий

6

2

2

КОМПЛЕКТ
ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ
ДИТЯЧИЙ

Комплект постільної білизни дитячий ,
з високоякісної бязі . Постіль - не
деформується і не линяє. Колір та
дизайн універсальний - з дитячим
малюнком Розміри : Підковдра 112*147
Простирадло 100*150 Наволочка 40*60
- 1шт. Технічні вимоги до виробу згідно
ДСТУ 3119-95

шт.

2

3

КОМПЛЕКТ
ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ
ПІВТОРАСПАЛЬНИЙ

Комплект постільної білизни
півтораспальній з високоякісної бязі .
Комплект постільної білизни з бязі
зносостійкий - не деформується і не
линяє. Колір та дизайн уныверсальний Абстракція Розміри : Підковдра
143*215 Простирадло 145*215
Наволочка 50*70 - 1шт. Технічні вимоги
до виробу згідно ДСТУ 3119-95

шт.

18

4

НАМАТРАЦНИК
ВОДОНЕПРОНИКНИЙ
НА РЕЗИНЦІ

Водонепроникний наматрацник має
гіпоалергенні і антибактеріальні
властивості. Виріб здатний не тільки
значно зменшити накопичення пилу, а й
ефективно запобігти більшості видів
забруднень. Водонепроникний
наматрацник висихає протягом дуже
короткого часу, не вимагає прасування і
не ковзає. Даний виріб подарує Вашому
ліжку відмінний зовнішній вигляд на
довгі роки. Розмір виробу 60*120

шт.

1

5

ПОДУШКА ЗІ
СТЬОБАНИМ ЧОХЛОМ

Подушка складається з чохла з
стьобаної мікрофіби відбіленої на
блискавці і подушки з спанбонду з
силіконізованими кульками (Elball) з
первинного волокна. Зручна у
використанні, легко знімається чохол,
можливе прання. Наповнювач та
покриття гіпоалергенні

шт

6

3

6

ПОКРИВАЛО СТЬОБАНЕ Покривало стьобане. Двосторонє.
Практичне та довговічне у
використанні. Стьобані покривала
відмінно захищають ліжко від
пошкоджень і забруднень. Покриття
мікрофібра набивна. Спосіб нанесення
малюнку - реактивна печать. Малюнок
універсальний

шт.

6

7

РУШНИК МАХРОВИЙ
КОЛЬОРОВИЙ 40*70

Рушник махровий з бордюром с одного
боку . Виробництво Узбекістан.
Щільність 400грм . Петля "Рінг" 16/2.
Кольори в ассортименті Розмір 40*70

шт.

18

8

РУШНИК МАХРОВИЙ
КОЛЬОРОВИЙ 50*90

Рушник махровий з бордюром с одного
боку . Виробництво Узбекістан.
Щільність 400грм . Петля "Рінг" 16/2.
Кольори в ассортименті Розмір 50*90

шт.

18

9

РУШНИК МАХРОВИЙ
КОЛЬОРОВИЙ 70*140

Рушник махровий з бордюром с одного
боку . Виробництво Узбекістан.
Щільність 400грм . Петля "Рінг" 16/2.
Кольори в ассортименті Розмір 70*140

шт.

18

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 – 21734,00 (двадцять одна тисяча сімсот
тридцять чотири гривні) грн. 00 коп. з ПДВ.
Очікувана вартість становить –21734,00 (двадцять одна тисяча сімсот тридцять чотири
гривні) 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
Посилання
па
процедуру
закупівлі
в
електронній
https://prozorro.gov.ua/tender/ ID: UA-2021-09-21-013389-b

системі

закупівель:

4

.

