
 

 

  

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 

4.13.1 

(2022) 

Герметики, код ДК 021:2015 - 

39810000-3 - Ароматизатори та 

воски   

8 580,00 грн. з ПДВ 7 150,00 грн. без ПДВ UA-2022-11-11-011745-a 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля товару зумовлена необхідністю герметизації швів мембрани. 

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:  

smstroy@ukr.net – Інтернет-магазин «SMSTROY» 

aquamaster@ukr.net – «Аквамайстер» інтернет-магазин 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-11-011745-a/
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uasad.info@gmail.com - Інтернет-магазин «УкрСад» 

GidroFlora.ua@gmail.com - ArchiFlora. 

info@e-pool.com.ua - Інтернет-магазин «E-POOL» 

elektrol2009@ukr.net - ТОВ "ЕЛЕКТРОЛОГІСТИК" 

tririfa@gmail.com - компанію «ТріРіфа» 

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

наступних інтернет-ресурсів: 
https://www.aquamag.kiev.ua/ua/hidroizoliatsiia/dlya-skleyuvannya-pvkh-i-epdm-plivok/kraiovii-germetik-lap-sealant-firestone 

https://aquashop.com.ua/prudy/materialy-dlya-gidroizolyatsii-vodoema/klej-dlya-plenki-pvkh/kraevoj-germetik-lap-sealant-firestone 

https://ukrsad.com.ua/tovary-dlia-prudov/montazhnye-materialy/tovary-dlia-epdm/kraevoi-germetik-ls-3029-lap-sealant 

https://e-pool.kiev.ua/aksessuary-dlya-soedineniya-dlya-pruda/germetik-kley-firestone-easysealant.html 
 

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

закупівлі: 
 

№ 

п/

п 

Найменув

ання 

товару 

Од. 

виміру 

Кіл

ькіс

ть 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

1.  

Крайовий 

герметик  

 

шт 15 

Марка: Lap Sealant Firestone 

Сфера застосування: EPDM мембрана. 

Призначення: для герметизації і забезпечення механічного захисту відкритих крайок 

всіх місць з'єднань внапуск, де застосовується клей для швів. Для герметизації швів з 

самоклейкою стрічкою в армованих системах. В якості герметизуючої мастики 

відповідно до технічних вимог та рекомендацій виробника. 

Фасування - 325 мл 

 

https://www.aquamag.kiev.ua/ua/hidroizoliatsiia/dlya-skleyuvannya-pvkh-i-epdm-plivok/kraiovii-germetik-lap-sealant-firestone
https://aquashop.com.ua/prudy/materialy-dlya-gidroizolyatsii-vodoema/klej-dlya-plenki-pvkh/kraevoj-germetik-lap-sealant-firestone
https://ukrsad.com.ua/tovary-dlia-prudov/montazhnye-materialy/tovary-dlia-epdm/kraevoi-germetik-ls-3029-lap-sealant
https://e-pool.kiev.ua/aksessuary-dlya-soedineniya-dlya-pruda/germetik-kley-firestone-easysealant.html

