
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі згідно 

Річного плану 

закупівель, 

грн 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих 

торгів, грн 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

4.15.5 

(2022) 

Плитка, код ДК 021:2015 – 44110000-4 – 

Конструкційні матеріали 

78 922,00 

грн. з ПДВ 

65 768,33 

грн. без ПДВ 

UA-2022-11-15-004382-a 

 

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710: 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена для проведення ремонтно-будівельних робіт. 

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. 

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: 

- Tender07042021@gmail.com ТОВ «Хімімпекс»; 

- K3.TENDERKOMPL@EPICENTRK.COM ТОВ «Епіцентр К»; 

- darweks@gmail.com ТОВ «Дарвекс»; 

- maxim.ukrservres@gmail.com ТОВ «Новаторбуд»; 

- titova@atlant.kharkov.com, Masliukova@atlant.kharkov.com ТОВ «Атлант буд схід»; 

- emarket@alkiv.ua Інтернет-магазин будівельних матеріалів «Alkiv.ua»; 

- Juliakhalyavina.debut@gmail.com ТОВ «Дебют-центр»; 

- dir.anbar@gmail.com ТОВ «Анбар»; 

- Anp.tenders@gmail.com ТОВ «АНП Трейдінг»; 
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- parfenenko.s@agromat.ua ТОВ «Агромат»; 

- office@intercerama.dp.ua виробник ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»; 

А також здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку. Вивчено ціни з 

наступних інтернет-ресурсів: 

- epicentrk.ua; 

- plitka-santehnika.kiev.ua; 

- plitkashop.com.ua; 

- intercerama.in.ua. 

 

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

 

№ 

п/п 

Найменування  

товару 

Марка/ модель Од. 

виміру 

Кіль

кість 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

1 Плитка керамічна Арт. 60130091  

або еквівалент 

м² 50,4 Призначення: для підлоги; 

Розмір плитки, мм: 600х600 (±1)1); 

Товщина, мм: 8; 

Матеріал: керамограніт; 

Колір: світло-бежевий; 

Тип поверхні: матовий; 

Тип плитки: ректифікований; 

Клас зносостійкості: 3; 

Фактура: камінь; 

 
2 Плитка керамічна  Арт. 60130090  

або еквівалент 

м² 50,4 Призначення: для підлоги; 

Розмір плитки, мм: 600х600 (±1)1); 

Товщина, мм: 8; 

Матеріал: керамограніт; 

Колір: світло-коричневий; 

mailto:parfenenko.s@agromat.ua
mailto:office@intercerama.dp.ua


Аркуш 3 з 3 

Тип поверхні: матовий; 

Тип плитки: ректифікований; 

Клас зносостійкості: 3; 

Фактура: камінь; 

 
 


