
 

 

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 

4.15.4 (2022)  Суха суміш для ремонту бетону, код ДК 021:2015 - 

44110000-4 - Конструкційні матеріали   

94 826,00  

грн. з ПДВ 

79 021,67 

грн. без ПДВ  

UA-2022-11-28-012487-a 

 

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710: 

1 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля товару зумовлена необхідністю проведення ремонту та оперативного 

усунення пошкоджень/руйнувань штучних покриттів аеродрому. Дотримання вимог з безпеки та регулярності польотів, а 

також виконання договірних зобов’язань перед авіакомпаніями та іншими суб’єктами авіаційної діяльності. 

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. 

2 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

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. 

3 Інша інформація 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»; 

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

- sergey007.sdl@gmail.com ТОВ «СДЛ»; 

- dmitruk1705@ukr.net , unikritcompany@gmail.com, ТОВ ВМ «ЮНІОН»; 

- sale@remmers.net.ua офіційний представник виробника в Україні «Remmers»(ТОВ «БАУПРО»); 

mailto:Tender07042021@gmail.com
mailto:Masliukova@atlant.kharkov.com
mailto:titova@atlant.kharkov.com
mailto:sergey007.sdl@gmail.com
mailto:unikritcompany@gmail.com
mailto:sale@remmers.net.ua


Аркуш 2 з 2 

- info@kd-group.com.ua ТОВ «KD Group bilding company»; 

- emerald0673821912@gmail.com ТОВ «Емеральд стоун»; 

- maxim.ukrservres@gmail.com, bau@knaufcenter.com.ua, ТОВ «Новаторбуд»; 

- darweks@gmail.com ТОВ «Дарвекс»; 

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

 

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

 
№ 

п/п 

Найменування 

Товару 

 

Одиниці 

виміру 

Кільк

ість 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

Фасування 

1 Суха суміш для 

ремонту бетону 

кг 1500 Загальний опис: суха суміш наливного типу на цементній основі для 

конструктивного ремонту бетону, однокомпонентна, з домішками та 

полімерною фіброю; 

Показники якості та інші характеристики: 

- Товщина шару від 15 – 150 мм; 

- Міцність на стискання: 

- 24 г: : > 50 Н/мм² 

- 7 днів: > 85 Н/мм² 

- 28 днів: > 105 Н/мм² 

- 90 днів > 110 Н/мм² (кубічна); 

- Висока рання та кінцева міцність; 

- Здатність до набухання; 

- Водонепроникність; 

- Перешкоджає корозії; 

- Макс. розмір зерна: 3 мм; 

-Морозостійкість та стійкість до антиожеледних сольових реагентів; 

- Клас пожежної небезпеки: A1; 

   - Хороша плинність;  

тара по 25 

кг 
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