
 

 

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 

9.15 (2022) Насоси, код ДК 021:2015 – 42120000-6 – Насоси та 

компресори  

445 680,00  

грн. з ПДВ 

371 400,00 

грн. без ПДВ  

UA-2022-12-07-006138-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 заміни насосів, непридатних для використання. 

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 зазначені на офіційному сайті представництва 

німецького концерну WILO SE в Україні - https://wilo.com/ua/uk/ (розділ з переліком компаній - продавців насосногo обладнання 

побутового сегменту по регіонам) та іншим компаніям, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти:  

- office@avitrade.com.ua - ТОВ «АВІ ТРЕЙД КИЇВ» / - ТОВ " «Акура Сервіс» office@acura.com.ua / - ТОВ "ВІСА ЮА" - info@visagroup.com.ua 

- info@ing-group.com.ua - ТОВ «Інжиніринг Груп ЛТД» / knk@knk.ua - ТОВ "КИЇВСЬКА НАСОСНА КОМПАНІЯ" 

- office@ukrinstal.com.ua - ТОВ “УКРІНСТАЛ”/- ТОВ "ПАМП-СЕРВІС" - pump-serv@ukr.net 

- ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА" - teploarmatura.comsbut@teploarmatura.com 

- rr@etk.com.ua - ТОВ "Енерготрейд Київ" / - online@teplopro.com.ua - ТОВ "ТЕПЛО-ПРО" / - DERISH@VIK21.COM.UA  - ВІК-ХХІ - ВІК-ХХІ 

- online@partner-td.com.ua - ТОВ "ТБ Партнер"/ - sbut@santehkomplekt.ua - ПрАТ "Сантехкомплект 

- info@gidro-term.com.ua - НВП «Гідротерм Інжиніринг» 

- wilo.eswo@gmail.com - Енергія С.В.О. - Офіційний дилер ТОВ Віло Україна 

- info@teploradost.com.ua - Інтернет магазин Теплорадість 

- info@teplota.com.ua - інтернет-магазин Теплота 

 - contact@ziko.com.ua - Компанія “ЗІКО” 

- інтернет-магазин «Тепловод» - info@tve.dp.ua 

https://wilo.com/ua/uk/
mailto:office@acura.com.ua
mailto:info@visagroup.com.ua
mailto:rr@etk.com.ua
mailto:online@teplopro.com.ua
mailto:info@tve.dp.ua


Аркуш 2 з 2 

 

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

№ 

п/п 

Найменування  

Товару 

Марка або 

модель або 

таке інше 

Одиниці 

виміру 

Кільк

ість 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

1 Занурений 

свердловинний насос 

TWI6.30-

17-C WILO 

 

або 

еквівалент 

шт 2 Номінальне число обертів: 2860 – 2900 об/хв  

Номінальний розхід: 28,9 – 30 м³/год  

Номінальний напір: не менше 130м  

Номінальна потужність двигуна:15-17 кВт  

Під’єднання до мережі: 3~400V, 50Hz 

Допустиме відхилення напруги: +-5 % 

Поперечний переріз кабелю: 4G4 mm2 
Максимальний робочий тиск: 40 бар 
Діаметр різьби в напірній частині: 3 дюйми 
Матеріал корпусу насоса: нержавіюча сталь 
Матеріал робочого колеса: нержавіюча сталь 
Матеріал двигуна: чавун або нержавіюча сталь  

Клас захисту: IP68 

Додаткова комплектація: кабель 80м та кабельна муфта заливного типу М0-М4 
 

Додаткова інформація: обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару з посилання на конкретну марку, модель (виробника, тощо) – предмет закупівлі 

буде використовуватися в якості заміни існуючого товару, непридатного для використання. Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на 

торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними 

характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та 

пропорційності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару. 

 


