
 

 

  

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. 17.27 

(2022) 

Знаряддя, код ДК 021:2015 - 

44510000-8 - Знаряддя   

29 115,00 

грн. з ПДВ 

24 262,50 

грн. без ПДВ  

UA-2022-11-15-005645-a 

 

 

Визначення потреби в закупівлі: Для підтримання належного стану територій ДП МА «Бориспіль». 

 

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. 

 

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.  

 

Спосіб проведення моніторингу ринку 

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

ресурсів:  

lemira.ua; Rozetka.ua; Prom.ua; Bigl.ua; epicentrk.ua; g-shop.com.ua 

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
№ 

п/п 

Найменування  

Товару 

 

Один

иці 

вимір

у  

Кільк

ість 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація)  

1 Лопата для прибирання снігу  шт 20 Марка  «Леміра»  

Сфера застосування: для прибирання снігу; 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-15-005645-a/


                                                                                                                                                                                                                                Обґрунтування 

  

Аркуш 2 з 2 

Матеріал ковша: пластик; 

Робоча ширина ковша: не менше 410 мм; 

З держаком; 

Матеріал держака: дерево. 

2 Лопата для прибирання снігу з колесами шт 10 Сфера застосування: для прибирання снігу; 

Матеріал ковша: пластик. 

Ширина ковша – не менше 800 мм Висота ковша – не 

менше 420 мм З держаком; 

З додатковими ребрами жорсткості; 

З додатковою окантовкою краю; 

З додатковими допоміжними колесами. 

 

 

 


