
ДН ІП РО ВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
ДЕП АРТАМ ЕН Т СОЦІАЛЬНОЇ П ОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

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

1. Найменування замовника: Департамент соціальної політики Дніпровської міської 
ради
2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40506080.
3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м, 
Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75.
4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування.
5. Назва предмету закупівлі: Миючі та дезінфікуючі засоби.
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 
код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 40 штук.
8. Місце поставки товарів: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця 
Шевченка, 11.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Спрощена закупівля: ІІА-2022-10-19-007990-а 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
6 500,00 грн (Шість тисяч п’ятсот гривень 00 копійок).
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої 
центральним органом 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 МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. 
№275, із змінами, шляхом пошуку інформації про ціни товарів та послуг, що міститься в 
мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або 
постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 
електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Ргогогго" 
та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 
рішенням міської ради від 08.12.2021 р. №2/13 «Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2022 рік». По КПКВК МБ 0810160 (Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах) (КЕКВ 2210).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін постачання товару до 06.12.2022 р.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
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Загальні відомості

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Миючі та дезінфікуючі засоби 

ДК 021:2015:39830000-9 Продукція для чищення

№п/
п

Найменування
розділу Зміст Примітка

1. Загальні відомості

1.1
Повне

найменування
Замовника-
ініціатора

Департамент соціальної політики Дніпровської 
міської ради

1.2
ЄДРПОУ

Замовника-
ініціатора

40506080

1.3
Місцезнаходження

Замовника-
ініціатора

Юридична адреса: 49000, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75

1.4 Код СРУ за ДК Миючі та дезінфікуючі засоби 
ДК 021:2015:39830000-9 Продукція для чищення

1.5
Обсяг та перелік 

товарів, що 
купуються

1. Засіб для чищення порошкоподібний з ефектом 
соди Bref -500г - 10 штук

2. Засіб для прибирання універсальний 
Mr.ProperlOOO мл - 10 штук
3. Миючий засіб для сантехніки Domestos,500 мл

- 10 штук
4. Рідкий миючий засіб з дезінфікуючою дією для 
рук (Pro Service Hand Soap),5л - 10 штук

2. Вимоги до закуповуваних товарів

2.1
Вимоги до 

матеріалів, що 
купуються

І.Засіб для чищення порошкоподібний з ефектом соди 
Bref -500г -  10 штук
- засіб для чищення поверхонь ;
- порошок;
- вага: 500 г

2.3асіб для прибирання універсальний Mr. Proper 
ІОООмл -1 0  штук
- рідина для миття підлоги, і стін - чистить від бруду і 
жиру ламіновані, дерев’яні і інші поверхні. - не потребує 
додаткового змивання;
-об'єм : 1000 мл

3. Миючий засіб для сантехніки Domestos, 500мл -  10 
штук
-універсальний засіб для дезінфекції туалетів та 
умивальників; -знищення бактерій та неприємних 
запахів;
- гелеподібна рідина, об'єм: 500мл.

4. Рідкий миючий засіб з дезінфікуючою дією для рук 
(Pro Service Hand Soap), 5л -  10 штук
-густої консистенції;



- об'єм:5л

2.2
Вказати бажаний 

гарантійний термін В ід п о в ід н о  гар ан т ії ви р обн и к а .

2.3 Умови поставки
поставка Товару здійснюється однією партією, не пізніше 
06.12.2022

2.4 Термін поставки До 06.12.2022 року.

Запропонований товар не повинен порушувати вимоги Постанови Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України 
товарів, що походять з Російської Федерації» та інших норм діючого законодавства 
України стосовно санкцій.

Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за 
рахунок постачальника.
Учасник включає до вартості ціни за одиницю товару послуги, пов’язані з його постачанням, 
в тому числі доставку, розвантажувальні роботи за місцем доставки, страхування, сплату 
податків та інших обов’язкових платежів тощо.
Поставка товару здійснюється з підписання акту приймання-передачі Товару у присутності 
Постачальника або його представника.
Разом з товаром повинна надаватися супровідна первинна документація (накладна, 
сертифікат відповідності чи якісне посвідчення, чи інший документ, що підтверджує їх 
походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів та/або ТУ). 
Такий документ повинен бути діючим.
Товар повинен бути новим (не раніше 2021 р.) та мати відповідне пакування, яке забезпечує 
цілісність товару та збереження його під час транспортування.
Розрахунок за поставлений товар здійснюється у безготівковій формі на умовах визначених в 
Документації
Якщо товар виявиться дефектним, або таким що не відповідає вимогам якісної 
характеристики, то незалежно від того, чи могли бути такі недоліки встановлені при прийомі 
- передачі товару, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 7 днів з моменту 
виявлення неякісного Товару на якісний без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

Уповноважена особа департаменту Лілія НОВІКОВА


