
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
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Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

4.09 (2022) Будівельні клеї, код ДК 021:2015 - 

24910000-6 - Клеї  

 

11 910,00  

грн. з ПДВ 

9 925,00  

грн. без ПДВ 

UA-2022-11-08-003530-a 

 
Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710: 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля товару зумовлена необхідністю монтажу різних конструкцій. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1.  

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з 

урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.  

Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та 

потребам замовника. 

 

Спосіб проведення моніторингу ринку 

Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:  

info@soldi.kiev.ua - ПАТ «СОЛДІ І КО» 

ua@hilti.com – Hilti 

inffo.ucw@gmail.com - ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ" 

optmag@i.ua - "Лакілайф" 

decorest.aa@gmail.com - "ДЕКОРЕСТ" Магазин лакофарбової продукції 

DomOdi.ua@gmail.com - Dom Odi 
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universal.tool.ua@gmail.com -  Universal Tool 

karpecartem88@gmail.com -  ТОВ "Альпітек" 

owner.ancora@gmail.com – Ancora 

avkrep@gmail.com - "AVkrep" - магазин кріплення 

colorcity.od@gmail.com - Color-City "Офіційний дилер будматеріалів з Європи та України" 

terioc@ukr.net - ТОВ "ТЕРІОС" 

kraska911@ukr.net - СВІТ ФАРБ ТА ДЕКОРІВ 

order@inoxstore.com.ua – Inoxstore- (Мет-інокс) 

zhelezyaka_ua@ukr.net – Железяка 

pro.building.dp@gmail.com - PRO building 

 

Здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з наступних інтернет-

ресурсів: 

https://epicentrk.ua/ua/shop/khimicheskiy-anker-kem-psf-300-ml.html 

https://systema.dp.ua/ua/p5528864-himicheskij-anker-sika.html 

https://rozetka.com.ua/163722189/p163722189/ 

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

 
№ 

п/п 

Найменування  

Товару 

 

Одини

ці 

виміру 

Кільк

ість 

 

Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) 

1 

Хімічний анкер шт 30 

Фасування: 300 мл 

Призначення: для кріплення несучих велике навантаження суцільних кам'яних конструкцій, ніздрюватого 

або легкого бетону, дерев'яних і металевих конструкцій, металевих профілів, анкерних стрижнів, різних 

муфт, арматурних стержнів, профілів. Використовується також як ремонтний розчин або клейовий розчин 

для бетонних компонентів. 

 

https://epicentrk.ua/ua/shop/khimicheskiy-anker-kem-psf-300-ml.html
https://systema.dp.ua/ua/p5528864-himicheskij-anker-sika.html

