
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

ДК 021:2015 код 34390000-7 Приладдя до тракторів Т (Навісне обладнання для міні 
навантажувача Bobcat S 530 (Щітка з бункером, палетні вила, відвал для снігу) 

 

1. Процедура закупівлі: Переговорна процедура. 

2. Ідентифікатор закупівлі- UA-2021-04-16-007189-b 

3. Строк надання послуг: до 31.08.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 510 875,00 грн. 

5. Територія: м. Баштанка,вул.. Героїв Небесної Сотні,38 

 

6. Обсяг надання послуг –   3 одиниці 

Технічне завдання 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 

У замовника є в наявності  мінінавантажувач Bobcat, тому придбання несумісного 
навісного обладнання , не входить в його мету. Коригування або зміна одного з таких 
параметрів, призведе до несумісності з даним обладнанням. 

Придбання такого товару буде реалізовуватися в рамках програми DOBRE, в тому числі 
співфінансування проєкту по пріоритетній послузі по ремонту доріг (ріш.сесії м/р від 
04.03.2020 року за №9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найменування 

обладнання 

Одиниця 

виміру 

Кількість
  

Технічні 
вимоги 

Щітка з бункером Bobcat, 183см

 

 

 

шт. 1 

Довжина: не 
менше 1560 
мм не більше 
1565 мм 

Ширина: не 
менше 1975 
мм не більше 
1980 мм 

Висота: не 
менше 675 мм 
не більше 680 
мм 

Вага: не 
менше 415 кг 
не більше 420 
кг. 

Ширина 
підмітання: не 
менше 1800 
мм не більше 
1850 мм 

Об’єм 
бункера: не 
менше 0,45 
м3 не більше 
0,5 м3 

Діаметр 
щітки: не 
менше 600 мм 
не більше 610 
мм 

Матеріал 
щетини: 
поліпропілен 

 

 



Вила палетні Bobcat із зубами 122см

 

 

шт. 1 

Ширина: не 
менше 1150 
мм не більше 
1180 мм  

Висота: не 
менше 980 мм 
не більше 990 
мм 983 мм 

Вага: не 
менше 90 кг  
не більше 92 
кг 

Ширина зуба: 
не менше 100 
мм не більше 
105 мм  

Висота зуба: 
не менше 530 
мм не більше 
540 мм  

Довжина 
зуба: не 
менше 1250 
мм не більше 
1260 мм  

 

. 

Відвал для снігу Bobcat, 213см 

шт. 1 

Ширина: не 
менше 2130 
мм не більше 
2140 мм  

Висота: не 
менше 710 мм 
не більше 720 
мм  

Довжина: не 
менше 1065 
мм не більше 
1070 мм  

 



 

. 

 

Сума – 510 875 грн 

 

Загальні вимоги: 

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, не виставлявся на 
виставках тощо), якісним та поставлятися в упаковці, на якій зазначаються: назва 
товару, логотип фірми-виробника, країна виробництва.  

2. Якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на 
території України для відповідної категорії товару. 

3. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на 
неоригінальні не допускається.  

4. Гарантія виробника на навісне обладнання  повинна бути не менше 24 місяців (на 
підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист 
довільної форми).  

5. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй 
пропозиції технічної конфігурації та комплектності запропонованого товару.  

6. Товар, пошкоджений під час поставки підлягає заміні за рахунок Учасника (на 
підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист 
довільної форми).  

7. Для встановлення відповідності запропонованих навісного обладнання вимогам 
Замовника у технічній частині потрібно зазначити Виробника, модель та детальні 
характеристики запропонованих товарів. У разі відсутності зазначених вимог 
пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється. 

8. У складі пропозиції Учасник повинен надати копію Паспорта (керівництва з 
експлуатації) на запропоновані навісні обладнання із зазначенням порядку гарантійних 
зобов’язань.  

9. Якщо Учасник є виробником він у складі пропозиції повинен надати лист із 
зазначенням ідентифікатору закупівлі та можливості поставки товарів, що 
відповідають технічним вимогам та у терміни, встановлені в оголошенні. У разі, якщо 
Учасник не є виробником він у складі пропозиції повинен надати лист авторизації від 



виробника із зазначенням ідентифікатору закупівлі та можливості поставки товарів, 
що відповідають технічним вимогам та у терміни, встановлені в оголошенні.  

10. У разі, якщо учасник не є виробником він повинен надати документ, що підтверджує 
представництво інтересів виробника (копію Договору або Сертифікату дилера, 
дистриб’ютора). 

11. Для підтвердження якості та безпечності товарів у складі пропозиції Учасник повинен 
надати копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, а також сертифікату 
відповідності на запропоновані товари( в межах чинного законодавства).  

12. Виробник зазначений у технічній частині та у висновку санітарно-епідеміологічної 
експертизи, сертифікаті відповідності мають співпадати. 

13. Транспортні послуги до місця поставки та інші витрати (пакування, навантаження, 
страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника (тобто повинні бути  
вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції) (на підтвердження даної вимоги 
учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).  

14. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам закупівлі, Учасник 
зобов’язаний замінити цей товар протягом 14 днів з моменту постачання товару. Всі 
витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Учасник. 

 

Термін постачання: до 31.08.2021 року. 
 

Замовник здійснює закупівлю товару  для забезпечення потреб громади.   

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним 
умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період постачання 
товару. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з 
урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору 
про закупівлю. 

Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та 
пожежної безпеки. Учасник гарантує, що товар є таким, що не має негативного впливу на 
навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, 
тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі 
відповідають встановленим законодавством нормам. (Підтвердження даної інформації 
забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі з відповідною 
інформацією). 

Якщо строк (термін) дії  ліцензій, свідоцтв, сертифікатів тощо, наданих 
Учасником у складі тендерної пропозиції, спливає до моменту закінчення надання послуг, 
Учасник у складі пропозиції має надати документальне підтвердження-зобов’язання  
(лист, довідка або інший підтверджуючий документ за підписом уповноваженої особи 
Учасника) щодо їх отримання до моменту укладання договору (продовження терміну дії 
на весь період надання послуг, що є предметом закупівлі). 

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у випадку виявлення невідповідності 
учасника або його тендерної пропозиції нормам чинного законодавства України,  в тому 
числі: 

- Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;  

- Указу Президента України №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; 



- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення»  від 14.10.2014р. № 1702-VII; 

- Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування 
бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової 
підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»; 

- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок 
окремих  товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої  території на іншу територію 
України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р.  № 1147 «Про заборону 
ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» 

у складі тендерних пропозицій учасники подають лист-гарантію щодо відповідності їх  
тендерних пропозицій вимогам перелічених нормативно-правових актів. 


