
Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 

03450000-9 «Розсадницька продукція» - (саджанці дерев) 

 

Обґрунтування доцільності 

закупівлі 

Виробнича потреба підприємства в проведенні закупівлі: 

код згідно ДК 021:2015 – 03450000-9 «Розсадницька 

продукція» - (саджанці дерев), а саме: для можливості 

проведення озеленювальних робіт у Шевченківському 

районі м. Києва. 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 

295 шт. Обсяги закупівлі розраховано відповідно для 

забезпечення потреби в озеленювальних роботах 

Шевченківського району м. Києва. 

Обґрунтування якісних 

характеристик закупівлі 

1. Зелені насадження повинні зберігати характер 

функціонування в умовах дії як антропогенних факторів, 

так і природних негативних факторів, відповідно до Наказу 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10.04.2006 року № 

105 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України» - зелені насадження мають підпадати під 

категорію «Зелені насадження загального користування» 

та повинні бути придатними для зростання в умовах міста* 

(не допустима заміна, підміна обраних замовником видів, 

сортів саджанців). По якості та технічним 

характеристикам саджанці повинні відповідати вимогам, 

наведеним в таблиці та вимогам діючих державних 

стандартів, Закону України від 26.12.2002 № 411-IV «Про 

насіння і садивний матеріал». Всі дерева повинні бути 

школені згідно їх віку, мати цілком визрілі бруньки і 

здерев’янілі пагони. 

Крона - нормально розвинена, здорова, симетрична, без 

порослі, повинна мати прямий стовбур рівномірне 

облистнення, одну вершину, характерний для даного 

ботанічного виду чи сорту колір та листя, наявність 

витягнутих та переплетених між собою гілок недопустима; 

- На саджанцях не повинно бути механічних пошкоджень, 

а також зовнішніх ознак пошкодження шкідниками і 

хворобами;  

Пакування може проводитися в тверду або м’яку ємкість з 

штучних матеріалів, її форма повинна бути зручною для 

транспортування і забезпечувати природній розвиток 

кореневої системи рослин, тара безповоротна. 

- Коренева система закрита в контейнері, саджанці 

вирощені в контейнерах мають бути добре вкоріненими, 

коренева система повинна повністю оплітати грудку 

ґрунту. Рослинний ґрунт в контейнерах повинен бути 

вологим, саджанці сухими; 

2. При поставці товару «Постачальник» повинен надати 

наступні документи: сертифікат відповідності товару, 

паспорт товару з зазначенням назви рослини, параметрів, 

декоративних та характерних особливостей, відповідності 

фіто-санітарним вимогам України. 



3. Посадковий матеріал повинен мати не менше трьох 

пересадок. 

Більш детально зазначено у Додатку 1 до Тендерної 

документації Замовника. 

Обґрунтування очікуваної 

ціни закупівлі 

Очікувану вартість закупівлі підприємство встановлювало 

на підставі отриманих комерційних пропозицій від 

учасників ринку. 

 


