
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за предметом   ДК 021:2015:34390000-7: 
Приладдя до тракторів 
 
Мета проведення закупівлі: Закупівля проводиться в рамках програми DOBRE 
 
 Замовник: Мамалигівська сільська рада Дністровського району Чернівецької області.  
Код за ЄДРПОУ:  04417659 
Категорія замовника —Орган місцевого самоврядування  
Місцезнаходження: Україна, 60364, Чернівецька область, Дністровський район с. Мамалига, вул. 
Головна 48. 
Посадова особа замовника,  
уповноважена здійснювати зв'язок з  
учасником : Киселиця Олеся Дмитрівна, головний спеціаліст з публічних закупівель , тел.  
0990342240, ел. адреса: mamalyga_s_rada@ukr.net  
 Вид процедури закупівлі та номер  
закупівлі в електронній системі  
закупівель Prozorro:  
Відкриті торги, № закупівлі: UA-2022-02-23-002379-c 
 Предмет закупівлі: Обрізувач дерев 
Вид предмета закупівлі :Товари  
Код та назва відповідних  
класифікаторів предмета закупівлі:  
 за ДК 021:2015:34390000-7: Приладдя до тракторів  
 Очікувана вартість предмета  
закупівлі:  Місцевий бюджет – 375 000,00 грн. з ПДВ 
Заявлена кількість товарів, робіт  
чи послуг:  
Обрізувач дерев  – 1 шт. 
Технічні  характеристик  предмета  
закупівлі:  
«Обрізувач дерев » 

 -  Технічні та якісні характеристики товару  повинні  відповідати заходам із захисту 
довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством. 

-  Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних 
стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки  сертифікатами якості виробника.  

Технічні характеристики: 

• Трактор МТЗ 892.2.  

• Кількість пил 3 х Ø 600мм. 

• Максимальний зріз Ø 200мм. 

• Максимальна висота 6м. 

• Ширина захвату 1900 мм. 



• Незалежна гідравлічна система 100л. об'єм 

• Насос 100л./хв 

• Карданний вал + 

• ВОМ 1000 Об/х 

• Для стабільної роботи при гілках діаметром 15-20 см, необхідний   ходозменшувач на 
тракторі. Може бути встановлений як додаткова опція. 

Інші вимоги до предмету закупівлі: 

1.Товар повинен бути новим. 

2. Вся продукція (товар) відповідає ДСТУ та ТУ. Для підтвердження відповідності технічним 
вимогам та вимогам щодо якості. Вся продукція є новою (не бувшою в використанні) не 
раніше 2021 року виготовлення.  

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає 
змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. 

3.Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника, але не менше 
12 місяців. 

4.Товар не повинен знаходитися під заставою або під арештом. 

5.Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту 
довкілля. 

6. В ціну Товару включені витрати на транспортування Товару до місця поставки, 
оформлення всіх документів (в тому числі митне оформлення), вартість передпродажної 
підготовки Товару,  запуск в експлуатацію, інструктаж правилам експлуатації  фахівців  
Покупця, податки, інших збори і обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути 
сплачені згідно з чинним законодавством України. 

 


