Додаток 3
Лот 1
    до  тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
Предмет закупівлі: : Код ДК 021:2015:14210000-6 «Гравій,пісок, щебінь і наповнювачі»              (Щебінь, пісок) 
	 Орієнтована вартість закупівлі  Лот 1 - 201 500,00 грн.	

1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:
1.1  На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.
 1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.
2. Перелік товару, що є предметом  закупівлі, та вимоги до нього:

№ з/п
Найменування товару
Кількість
Од. виміру
Характеристики:
1
    Щебінь
275


т
Фракція: 5-20мм
Вид щебня: Гранітний
Форма поставки: Насипом
Насипна густина: не менше 1400 кг/м.куб.
Відповідність вимогам: ДСТУ Б В.2.7-75-98 
2
    Пісок
     200





    т
Модуль крупності: 2,1
Вологість,%: 3,9
Вміст пиловидних і глинистих часток,%: 1,1        у тому числі глини у грудках,%-0,0
Об»ємна насипна маса, кг/м3: 1600
Наявність зерен розміром від 5,0 мм до 10мм,%: 0,6
Значення сумарної питомої активності природних радіонуклідів- 1 клас (Аеф<370 Бк/кг) - може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень.
 Відповідність вимогам: ДСТУ Б В.2.7-32-95 

Товар  передається Замовнику одразу весь об’єм  закупівлі.
Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.
Доставка здійснюється за рахунок Переможця , а саме: 
Щебінь 275тон за адресою:
	57300 Миколаївська обл. Баштанський р-н, м. Снігурівка, вул. В’ячеслава Чорновола,10  - 175тон;
	75021 Херсонська обл.,  Херсонський р-н, с.Загорянівка, вул. Херсонська, 17- 25тон.
	57344 Миколаївська обл., Баштанський р-н, с.Киселівка, вул. Нова, 1  - 75 тон;


Пісок 200тон за адресою: 
	57300 Миколаївська обл. Баштанський р-н, м. Снігурівка, вул.. В’ячеслава Чорновола,10  - 100 тон;
	75021 Херсонська обл.,  Херсонський р-н, с. Загорянівка, вул. Херсонська, 17- 25тон;
	54000 м. Миколаїв, вул. Бригадна, 44 - 25 тон;

57344 Миколаївська обл., Баштанський р-н, с.Киселівка, вул. Нова, 1  - 50 тон;



Додаток 3
Лот 2
    до  тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
Предмет закупівлі: : Код ДК 021:2015:14210000-6 «Гравій,пісок, щебінь і наповнювачі»              (Щебінь, пісок) 
Орієнтована вартість закупівлі  79 500,00 грн.

1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:
1.1  На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.
 1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.
 1.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки  сертифікатами якості виробника. 
1.4. Постачальник повинен надати розгорнуту специфікацію товару.
2. Перелік товару, що є предметом  закупівлі, та вимоги до нього:

№ з/п
Найменування товару
Кіль-кість
Од. виміру
Характеристики:
1
Пісок 
100







тонн
Пісок річковий митий
Високий ступінь очищення і відсутність сторонніх включень, глинистих домішок і дрібних каменів.
Модуль крупності: 2,1
Вологість,%: 3,9
Глини у грудках,%-0,0
Об’ємна насипна маса, кг/м3: 1490
Наявність зерен розміром від 5,0 мм до 10мм,%: 0,6
Значення сумарної питомої активності природних радіонуклідів- 1 клас (Аеф<370 Бк/кг)-може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень.
 Відповідність вимогам: ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний, природний для будівельних матріалів, виробів, конструкцій і робіт». 
2

Щебінь 
100



тонн
Фракція: 5-20мм
Вид щебня: Гранітний
Форма поставки: Насипом
Насипна густина: не менше 1370 кг/м.куб.
Відповідність вимогам: ДСТУ Б В.2.7-75-98 


Товар  передається Замовнику одразу весь об’єм  закупівлі.
Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.
Термін постачання товару: до 01.06.2021р.
Доставка здійснюється за рахунок Переможця , а саме: 
27541, Кіровоградська обл., Світловодський район, село Велика Скельова, вул. Зої Космодем’янської, 17а, продбаза.


