il

додАток 2
dо mенdерноt dокуменmацii
Iнформацiя про необхidнi mехнiчнi, якiснi mа кiпькiснi харакmерuсmuкч преdмепtа
заtЕпiвлi - mехнiчнi вILDио?а do преdмеmа заtЕпiвлi
Деревина
l]i

код по ЩК 021:2015 - 03410000-7

.

ТЕХНIЧНЛ СПЕЦИФIКЛЦIЯ

якiсть та надiйнiсть паливнi брикети з деревноi сировини повиннi
вiдповiдати наетупним технiчним вимогам:
1. Технiчнi вимоги:
пшrивнi брикети з деревноi сировини повиненi вiдповiдати:
масова доJuI вологиОh - не бiльше 10 %
масова доля золи Yо - не бiльше 1 О/о
щiльнiсть, кг/м.куб. - не менше 1100
BMicT сiрки,Yо - не бiльше 0,08
BMicT дрiбних частинок розмiром не менше нiж 15 мм (пiсля виготовлення),о/о - не бiльше
8

,1

нижча теплота згорalння на робочий стан - не менш нiж 4100 кка.п/кг
якiснi вимоги:
ТоваР повинеН бути поставлениЙ до об'ектiВ Замовника у пакетах (мiшках) смкiстю до 50
кr (пакеmu (MiulKu) пiсля dосmавкu mовару посmачальнuку (Учаснuку) не поверmаюmься).
PiK виготовлення - не ранiше2020 року.
2, ,щокупlенти та данi, що пiдтверджують якiснi та технiчнi характеристики предмету
закупiвлi:
2.1. !овiдку, щодо предмету закупiвлi завiрену пiдписом та печаткою уIIасника, в якiй
зiвначити (дотiiдка склада€ться на фiрмовому бланку учасника та повинна мати вихiдний
номер та дату):
- найменування, вид продукцii;
- НаЙМеНУВання виробника(iв) продукцii, MicTa та краiЪи походження товару;
- дату виготовлення;
2.2. На пiдтверлження вiдповiдностi продукцii надати наступнi документи :
- завiрена копiЯ протоколУ випробувань на BMicT радiонуклiдiв в пролукuii (брикети
па_пивнi з деревноi сировини), докуI!{ент повинен бути не ранiше 202t
та виданий

року
з оцiнки вiдповiдностi, компетентнiсть яких пiдтверджена шляхом акредитацii
або iншим способом, визначеним законодавством.
органап.{и

- ЗаВiРена копiя протоколу випробувань, що пiдтверлжуе технiчнi вимогlл визначенi
у пунктi 1 цього додатку (брикети паливнi з деревноi сировии), документ повинен бути не
ранiше 2021 року та виданий органами з оцiнки вiдповiдностiо компетентнiсть яких
ПiДтверджена шляхом акредитацii або iншим способом, визначеним законодавством.

-

експертний висновок недержавноi неприбутковоi самовряднот органiзацiт про
наявнiсть у виробника товару (брикетiв паливних з деревноi сировии) у кi.пькостi не
меншоЮ нiж 2З7 тоннИ (експертний висновок повинен бри пiдписаний вiдповiдним
експертом та виданий юридичною особою яка мае право проводити на за,\Iовлення
украiЪських та iноземних пiдприемцiв експертизу, контроль якостi, кiлькостi,

i визначати ix BapTicTb,
комплектностi ToBapiB (у тому числi експортних та iмпортних)
оголошення про
Експертний висновБк повинен бути виданиЙ (склалениЙ) не ранiше дати
проведення цiсi процедури закупiвлi),
- завiрена копiя висновку ,щержавноi санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи на
УкраiЪи,
па,тивнi брикети, який виданий .Щержпродспоживслужбою

.

працi в мiсцях розвантаження
2.з. З метою дотримання }мов охqрони здоров'я та безпеки
на момент подачi пропозицii,
Tol}apy, у складi пропозицii 1лrасник повинен надати чинний
(якщо перевезення
..p""6inur, Що пiдтверлжуе вiдповiднiсть суб'екта. перевезення
вiдповiднiсть )часника) вимогам
здiйснюсться власними силами учасника,
охорони 3доров'я та
мiжнародних стандартiв ISO 45001:2018 "Системи менеджменту
надас сертифiкат, виданий не
безпеки працi", чинний на перiод поставки. Якщо учасник
tIовинен надати лист вiд власника сертифiкату, виданий

то

на його iм'я, то такий учасник

ланiй закупiвлi.
учасЕикУ на право використання даних документiв у

Мiсце постачання товару (вiдповiдно до заявок):
ПерелiК закладiВ освiтИ вМiл}'освiти Балаклiйськоi Micbцoi ради

Назва заклаdу

ротопопiвська гiмназiя БалаклiйськоТ
icbKo ради Харкiвськоi областi

во-Ярський лiцей Бшrаклiйськоi
icbKoi ради XapKiBcbKoT областi
хо

мiловська гiмназiя БаT аклiйськот
icbKoi ради XapKiBcbKoi областi"

CтouOoBa,13, с. Протопопiвка, Ба;lаклiйський р, XapKiBcbKa обл.

1rrr.

ул. Миру,3, с. Волохiв Яр, ЧугуiЪський р-н.,
iBcbKa обл.

ул. Шкiльна,1, с. Мiлова, Ба-гlаклiйський р-н,,
pKiBcbKa обл.

,i,

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення вiдкритих торгiв
U ь-202| -I2-0 3-00 347 3_ь

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКJIIЙСЬКОI MICЬKOI РАДИ

НаймеrrуваЕIIя замовника:

xAPKIBcbKoi оБлАстI
lЮридична

Категорiя замовника:

особа,

яка

потреби

забезпечуе

держави

або територiальноi rромади

IдентифiкацiЙниЙ код замовIIика в
€ДР:

44Lt401-4

Мiсцезнаходжепня замовЕика:

вул.Щентральна, будинок 16, Балаклiя, XapKiBcbKa

область, 64207,YKpaiHa

Контактна особа замовника,
з
уповIIовirжепа здiЙснювати зв'язок
учасfiиками:

Алла Лебедева, balaНiya.kh@ gmailcom,
380955386394

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Назва предмета закупiвлi:

сировини)
Щеревина (брикети паливнi з деревноi

Код за €диrrим закупiвельним
сдовнпком:

ДК 021 :201 5:03410000-7: Щеревина

ЕомеЕклатурноi
позицii предмета
закупiвлi

[еревина (брикети
паливнi з деревноi
сировини)

Код згiдно з €диним
закупiвельЕим
словником, що
найбiльше
вiдповiдае назвi
номеЕкпатурноr
позицii предмета
, закупiвлi

кiлькiсть

l ДК OZt,ZOtS,

145 т.

i 03410000-7
; Щеревина

;;;;;

Мiсце
поставки

ToBapiB або
обсяг

поставки

ToBapiB,
викошання
робiт чи

ToBapiB або

мiсце
виконання
робiт чи
ЕадаЕня
послуг

виконанЕя
робiт чи
надаЕня
поGпуг

кадаЕня
послуг

*-ц
i---грудня
|

до 3t

-

ушови оплати:

Подiя

опис

1

Тип оплати

.

Перiод,
(днiв)

Тип дrriв

;;;"'ф-l
оплатк,
("/")

_

-

1

l

*l
Поставка
товару

Розрахунки за Товар мiж
Продавцем i Покупцем
проводяться пiсля отримання
товару, вiдповiдно накладним та
рахункам доданим до них, шляхом
перерахування на розрахунковий
рахунок Продавця, з вiдстрочкою
платежiв до З0 календарних днiв.
Розрахунки здiйснюються за
рахунок коштiв мiського бюджету,
вiдповiдно та в межах видiлених
асигнувань i кошторисного
призначення на цю закупiвлю.

Очiкувана BapTicTb предмета
закупiвлi:

пiсляоплата

з0

Календарнi

100
t

9вб 000,00 UAH

:,

Щжерело фiнансування закупiвлi:
!

|

опис

Щжерело фiнансування закупiвлi

Сума

--*_-l

{

UAH

Розмiр мiнiллапьного кроку
понижеЕIIя цiни:

4 9з0,00 UAH

Математична форttтула для
розрахуЕку приведеноi цiни (у разi ri
застосування):

вiдсутня

КiнцевиЙ строк подання тендерних
пропозицiй:

t9 грудня 2021 15:00

Мова тендерноi пропозицii:

yKpaiHcbKa

Щата та час розкриття тендерних
'пропозицiй:

вiдсутнiЙ, пiсля завершення електронного а,чкцiону

Щата та час проведеЕЕя

20 грудня

Вид та умови надання забезпечення
пропозицiЙ учасникiв:

гарантiя фiнансовоi установи

Розмiр наданЕя забезпечення
пропозицiй учасникiв:

295в0 UAH

Розмiр та умови надапня
забезпечення виконанЕя договору
про закупiвлю:

вiдсутнi

202l t452

електроЕного аукцiону:
l
t

- *-"--J
_l

