
Донбаська державна машинобудівна академія 

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, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Донбаська державна машинобудівна академія, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади; 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; код 

ЄДРПОУ 02070789. 
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): Кабелі сигнальні вогнестійкі за 

кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 31320000-5: Електророзподільні кабелі. 

Номенклатурна позиція предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 31321700-9: Кабелі для 

сигналізації. 
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: спрощена закупівля, унікальний номер                              

UA-2021-12-03-003446-a. 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 72 239,00 грн. з ПДВ. 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом діючих ринкових 
цін у мережі Інтернет та в електронній системі закупівель Prozorro. Очікувана вартість предмета закупівлі 

визначена в порядку, передбаченому примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020 № 275 із змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну 

(https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/) станом на дату оголошення закупівлі). Очікуваний обсяг закупівлі 

підтверджений проектно-кошторисною документацією «Капітальний ремонт системи пожежної 

сигналізації та системи керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і 

показчиків напрямку евакуювання) будівлі навчального корпусу №1 Донбаської державної 

машинобудівної академії за адресою: вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька область 

(коригування)». 

№ 

з/п 
Назва товарів 

Кількість, 

м 

Ціна за 1 м, 

грн. з ПДВ 

Очікувана вартість, 

грн. з ПДВ 

1 
Кабель КОРкЕН FRHF FE180/Ek30 

(J-HX(St)H-PF FE180) 1x2x0,8 мм 
3 694 15,0 55 410 

2 
Кабель КОРкЕН FRHF FE180/Ek30 

(J-HX(St)H-PF FE180) 2x2x0,8 мм 
647 26,01 16 829 

Загальна очікувана вартість  закупівлі – 72 239,00 грн. з ПДВ. 

5. Розмір бюджетного призначення: 72 239,00 грн. з ПДВ. згідно з кошторисом ДДМА на 2022 рік.  

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

1. Рік випуску товару: з 2020 р. по 2021 р. включно. 

2. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, що не перебував в експлуатації та не 

мати дефектів. 

3. Товар повинен бути в оригінальній непошкодженій заводській упаковці, яка забезпечує 

збереження якості Товару під час транспортування та зберігання. 

4. Кожна пакувальна одиниця Товару повинна мати етикетку/ярлик, написи які характеризують 

продукцію: маркування, найменування підприємства – виробника, найменування Товару, 

кількість. 

5. Гарантійний термін на Товар, що поставляється становить не менше 12 місяців з моменту 

поставки Продукції та її передання Покупцю, за умови дотримання правил транспортування, 

експлуатації, зберігання Продукції, якщо більш тривалий гарантійний строк не зазначений 

виробником у документі про якість. 

7. Документація, що надається при постачанні: сертифікат відповідності (копія завірена печаткою 

Постачальника, на вимогу надати переклад українською мовою), який передбачений на даний вид 

Продукції, або інший документ, який підтверджує якість продукції; - гарантійний талон 

Постачальника на кожне найменування продукції. 

 

Уповноважена особа ДДМА  __________________ Сергій КАРНАУХ 


