
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне 

використання державних коштів” (зі змінами)) 

 

Назва предмета закупівлі: Живі квіти та квіткові композиції з живих квітів (код згідно 

ДК 021:2015 (CPV) 03120000-8 – Продукція рослинництва, у тому числі тепличного).  

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-30-008513-c 
 

Процедура закупівлі: відкриті торги (на підставі розділу IV Закону України “Про 

публічні закупівлі”). 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: для 

відзначення у 2022 році державних свят, пам'ятних дат, історичних подій, привітання громадян 

міста Кропивницького, яким виповнилось 100 і більше років тощо. Квіткова продукція (живі 

квіти та квіткові композиції з живих квітів) повинна бути свіжою, без видимих дефектів (не 

обмороженою, не в’ялою та не прим’ятою). Не допускається: наявність видимих слідів 

отрутохімікатів, пошкоджень на квітах, наявність шкідників та пошкоджень на стеблах, листках 

та квітах шкідниками. Кожна квітка підлягає зовнішньому огляду. 

Квіткова продукція (живі квіти та квіткові композиції з живих квітів) замовляється за 

потреби під кожен захід окремо за індивідуальним замовленням. Колір та дизайн квітів за 

додатковим узгодженням із замовником розробляється індивідуально. Зовнішній вигляд 

обов’язково узгоджується із замовником перед закупкою. Замовник заказує зразок товару, 

вартість доставки та повернення зразка сплачується постачальником. 

Поставка здійснюється партіями, протягом 2022 року, за рахунок постачальника за 

замовленням, у термін не більше двох-трьох годин до початку проведення заходу з моменту 

отримання замовлення постачальником. Квіткова композиція повинна бути зібрана в день 

проведення заходу. Замовлення квіткової продукції здійснюється за 1–5 днів до проведення 

заходу. Можлива термінова поставка партії товару у строк до однієї години у робочі дні, тому 

постачальнику необхідно передбачити постійну наявність квіткової продукції (живі квіти та 

квіткові композиції з живих квітів) на складі. Постачальнику необхідно передбачити 

можливість поставки партії товару у вихідні та святкові дні, за попереднім замовленням, також 

сучасність виготовлення квіткової продукції (живі квіти та квіткові композиції з живих квітів) з 

модними тенденціями флористики. Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що 

забезпечує захист товару від його пошкодження або псування під час транспортування і 

зберігання, а також поставлені в ємності з водою для їх зберігання (ємність з водою надається 

постачальником).  

 

№ 

з/п 

Найменування 

продукції 
Орієнтовний склад (характеристика) квіткової продукції 

Кількість 

одиниць, 

штук 

1 2 3 4 

1 Кошик великий 

Хризантема фарбована в національні кольори – 40 шт.; 

Флористична зелень; 

Кошик та супутній матеріал; 

Робота 

11 

2 Кошик середній 

Хризантема фарбована в національні кольори – 3 шт.; 

Флористична зелень; 

Кошик та супутній матеріал; 

Робота 

192 

3 
Кошик 

зменшений 

Хризантема біла – 3 шт.; 

Флористична зелень; 

Короб зі шпону та супутній матеріал; 

Робота 

129 



2 

 

1 2 3 4 

4 
Квіткова 

композиція 

Хризантема біла – 3 шт.; 

Флористична зелень; 

Кошик зі шпону, супутній матеріал; 

Стрічка в національних кольорах; 

Робота 

64 

5 Букет з троянд 

Троянда темно червоного кольору – 6 шт.; 

Флористична зелень; 

Робота 

4 

6 
Букет для 

покладання 

Квіти в жовто-блакитних кольорах: 

хризантема – 6 шт.;  

сонях – 1 шт.;  

ірис синій;  

Флористична зелень; 

Стрічка в національних кольорах;  

Робота 

123 

7 
Композиція 

святкова 

Тюльпан – 7 шт.; 

Флористична зелень різного виду; 

Оздоблення та пакувальний матеріал; 

Робота 

74 

8 Букет квітів 

Троянда – 3 шт.; 

Еустома – 2 шт.; 

Альстромерія – 2 шт.; 

Флористична зелень; 

Пакувальний матеріал; 

Робота 

40 

9 Букет святковий 

Хризантема (троянда); 

Флористична зелень; 

Пакувальний матеріал; 

Робота 

93 

10 Квіти на зріз  Гвоздика червоного кольору 850 

ВСЬОГО: 1580 

 

Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення предмета 

закупівлі: розрахунок очікуваної вартості квіткової продукції здійснюється з урахуванням 

обсягів закупівлі квіткової продукції в попередніх роках та із застосуванням одного з методів 

викладеного в "Примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 року № 275, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення 

пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про 

ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Прозорро") тощо. 

Очікувана вартість на 2022 рік складає 275 450,00 грн. (двісті сімдесят п'ять тисяч чотириста 

п'ятдесят гривень 00 копійок) (по КПКВК 0813191 – 88 010,00 грн та по КПКВК 0813242 –  

187 440,00 грн). Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунків до 

кошторису видатків на 2022 рік та рішень міської ради від 17 січня 2017 року № 759 “Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки” (зі змінами) 

та від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки” (зі змінами). 


