
 

 

  

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 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

п. 17.26  

(2022) 

Протипожежне обладнання 

різне, код ДК 021:2015 - 44480000-

8 - Протипожежне обладнання 

різне   

1 692,10 

грн. з ПДВ 

1 410,08  

грн. без ПДВ  

UA-2022-11-11-005623-a 

 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена укомплектуванням пожежної шафи згідно норм п.2.2.2, розділу V ППБУ (пункт № 2 Припису 

на усунення порушень вимог пожежної безпеки від 29.09.2022 № 96-15-10). 

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

інтернет-ресурсів: 

- euroservis.com.ua; 

- prom.ua; 

- armashop.ua; 

- 101.net.ua; 

- pozharka.com.ua; 

- bezpeka.zp.ua;  

- boiler.ua; 

- firesecurity.com.ua; 

- epicentrk.ua; 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-11-005623-a/


                                                                                                                                                                                                                                Обґрунтування 

  

Аркуш 2 з 2 

 

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

 
№ 

п/п 

Найменуван

ня  

Товару 

 

Одиниці 

виміру 

 

Кількіст

ь 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

 

1 Рукав 

пожежний 

шт 1 Показники якості та технічні характеристики:  

Призначення: для укомплектування шаф внутрішніх пожежних кранів. 

Рукав для пожежних кранів типу: «К»; 

Діаметр рукава, мм: 66 (±1); 

Довжина, м: 20 (±1); 

Температура експлуатації: -20…+40 °С; 

Матеріал: полімерне полотно; 

Робочий тиск, МПа: не менше 1; 

Наявність гайки з обох боків: 2шт; 

Комплектація: виріб з рукавними швидкороз’ємними сполучними 

гайками типу: ГРН. 

2 Ствол РС-70 шт 1 Показники якості та технічні характеристики: 

Максимальна робоча температура: + 70°С; 

Умовний прохід: 70 DN; 

Матеріал: алюміній; 

Під’єднується до пожежного рукава 

 


