
 

 

  

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.4.15 (2022) Асфальт, код ДК 021:2015 - 

44110000-4 - Конструкційні 

матеріали 

164 071,00 

грн. з ПДВ 

136 725,83 

грн. без ПДВ  

UA-2022-11-08-011818-a 

 

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 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: 

- Tender07042021@gmail.com ТОВ «Хімімпекс» 

- kupoll@meta.ua, grigor-777@ukr.net ТОВ «Куполмістбуд»  

- Bteu2015@gmail.com ТОВ «Будівельні технології ЄС» 

- nvp.himprodukt@gmail.com ТОВ «НВП ХІМПРОДУКТ» 

- prombiznes@bigmir.net ТОВ «Торговий дім «Промбізнес» 

- m.domnin@abu.kiev.ua ТОВ Альянс будівельників України» 

- dbu-208@ukr.net ТОВ «ДБУ-208» 

- dbkautoban@ukr.net ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія Автобан» 

- Shabardindv@gmail.com, abzavod1@gmail.com виробник ТОВ «АБЗ-1» 

- victor7677@ukr.net ТОВ «Баланс» 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-08-011818-a/
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Аркуш 2 з 2 

- abz-kiev@meta.ua  , nadejda.plygun@ukr.net виробник ПрАТ «Асфальтобетонний завод» 

- sales@ab-stolichny.com.ua виробник ПрАТ «Столичний завод» 

- emerald0673821912@gmail.com ТОВ «Емеральд стоун» 

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 Холодний 

асфальт 

шт 40 Застосування: Застосовується при температурах близько 0 °С; 

Основа: холодний асфальт; 

Сфера застосування: для зовнішніх робіт; 

Тип: ремонтна; 

Форма поставки: тара по 25 кг; 

2 Асфальт т 15 Асфальтобетонна суміш; 

Клас асфальтобетонної суміші: гарячий; 

Вид асфальтобетонної суміші: щебневий, дрібнозернистий; 

Група пористості асфальтобетонної суміші: щільний;  

Марка асфальту- 1; 

Тип: Б-10;  

Бітум нафтово дорожній марки: БНД 60/90; 
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