
Інформація, що підлягає оприлюдненню 

Відповідно до Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266, яка набула чинності 19.12.2020 

року, державні замовники повинні на власному сайті публікувати обґрунтування технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної 

вартості предмета закупівлі. 

 Була опублікована закупівля електричної енергії за кодом ДК 021:2015 09110000-3 - Тверде 

паливо (Вугілля кам’яне марки Г(2)К (50-100)). 

Предмет закупівлі: Вугілля кам’яне марки Г(2)К (50-100) 

Очікувана вартість: 295 000,00 грн.  

Процедура закупівлі: Відкриті торги.   

Найменування замовника : Управління каналу Дніпро-Донбас 

Код ЄДРПОУ: 05387179 

Місце знаходження: 51918, Україна, Дніпропетровська обл., Кам’янське, Дніпробудівська 6а 

 

І. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Якісні, технологічні та фізико-механічні показники вугілля кам’яного, що є предметом даної 

закупівлі, в тому числі показники виходу летких речовин, повинні відповідати вимогам 

передбаченим згідно ДСТУ 3472:2015 та ДСТУ 7146:2010, та іншим чинним державним 

стандартам, що регулюють вимоги до якості вугілля кам’яного. 

№ 

п/п 
Марка Фракція, мм Зола, % (А) Волога %, (W) 

Теплота згорання 

не менше ккал/кг 

1. Г(2)К 50-100 не більше 8% не більше 9% 6600 

 

ІІ. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

       Закупівля електричної енергії проводиться на очікувану вартість відповідно до річного плану, 

номер плану в електронній системі закупівель  UA-P-2021-09-16-009745-b 

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет 

України на 2021 рік» за КПКВК 2707050, КЕКВ:2275 Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг. 

 

ІІІ. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

У відповідності до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 року № 275 « Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», на підставі аналізу ринку який міститься у 

відкритих джерелах (сайтах постачальників, прайс-листах, офіційних статистичних виданнях).      

Очікуваний об’єм закупівлі сформований на підставі отриманих комерційних пропозицій від 

потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних характеристик 

предмета закупівлі за процедурою закупівлі, з урахуванням всіх витрат. 

 



п/р Потенційні учасники Очікувана вартість 

закупівлі 

Кількість 

1 Учасник 1 295 500,00 

49 т 2 Учасник 2 293 220,00 

3 Учасник 3 296 280,00 

 

Очікувана вартість закупівлі: 295 000,00 грн., кількість: 49 тон.  

 

 

 


