
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

Частини до світильників та освітлювального обладнання (лампи)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської 
ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 
49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які 
забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.З ч.І ст.2 Закону України 
“Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: Частини до світильників та освітлювального обладнання 
(лампи)
6. Код за ДК 021:2015: 31530000-0 Частини до світильників та освітлювального 
обладнання
7. Кількість товарів: 4 найменування.
8. Місце надання послуг: пл.Шевченка, 7, м. Дніпро
9. Вид закупівлі: допорогова закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-08-010396-Ь

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
2 817,00 грн (дві тисячі вісімсот сімнадцять грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 
закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а 
саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, 
шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у 
відкритому доступі.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного 
району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 16.12.2020 №12/1-2 
«Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік». (КЕКВ 2210). 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін поставки товару: з дати укладання договору по 31.12.2021.

№
п/п

Найменування Кількість,
шт

1 Лампа Е-27 LED 3000К 10 Вт 20
2 Лампа Е-14 LED 3000К 6 Вт Свічка 20
3 Лампа Т-8 LED 4000К L-1200 18 Вт 20
4 Лампа енергозберігаюча ELM 17-0100 11W, G23, 4000 К, PLS12 6

Уповноважена особа Наталія КРАСИЛОВЕЦЬ


