
 

 

  

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. 3.03 (2023) Протиожеледна рідина для 

протиожеледної обробки злітно-

посадкових смуг,  код ДК 

021:2015 - 24950000-8 - 

Спеціалізована хімічна продукція  

39 600 000,00 

грн. з ПДВ 

33 000 000,00  

грн. без ПДВ  

UA-2022-12-08-009235-a 

 
Визначення потреби в закупівлі: 

Закупівля протиожеледної рідини для протиожеледної обробки злітно-посадкових смуг обумовлена необхідністю забезпечення виробничих потреб підприємства в 

протиожеледній рідині для протиожеледної обробки злітно-посадкових смуг з метою безперебійної роботи підприємства в умовах воєнного стану на період ОЗП 

2022-2023 та зимове утримання аеродрому. 

 

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. 

 

При визначенні очікуваної вартості проаналізовано результати попередніх власних закупівель за останні два роки з урахуванням індексу інфляції, умов оплати, 

логістики та моніторингу ринку, а саме: направлено низку запитів підприємствам, що постачають протиожеледну рідину для протиожеледної обробки злітно-
посадкових смуг з подальшим отриманням комерційних пропозицій потенційних Учасників процедури закупівлі та за основу очікуваної вартості взята найменша 

ціна за одиницю товару наданих комерційних пропозицій потенційних Учасників закупівлі з урахуванням моніторингу ринку, проведеного через доступні інтернет 

джерела. 

Цінова пропозиція UAB STEGA відрізняється від умов оплати, зазначених в запиті (пропонують 100% передплата) та не враховує ПДВ та митні збори, що значно 

збільшує вартість одиниці товару. 

 

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 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-08-009235-a/


                                                                                                                                                                                                                                Обґрунтування 

  

Аркуш 2 з 2 

запит комерційних пропозицій, інтернет джерела 

Запити про надання комерційних пропозицій направлені ТОВ «ДІ АР ЕНЕРЖИ ГРУП», ТОВ «МАХ ТРЕЙД», ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «АВІА  ОІЛ», ESSECO 

UK LIMITED, ЗАТ «ESSPO», LNT Solutions, NASI, OMEX Environmental Ltd, Peacock Salt, Two Rivers Terminal, Shandong Enno New Material Co.,LTD, UAB Stega,  

 

Отримано комерційні пропозиції від ТОВ «ДІ АР ЕНЕРЖИ ГРУП», ТОВ «МАХ ТРЕЙД», ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ», UAB Stega та отримано текстові відповіді на 

електронну адресу від ЗАТ «ESSPO» та Shandong Enno New Material Co.,LTD щодо неможливості постачання товару через умови, що відрізняються від умов 

зазначених в запиті. 

Решта компаній, яким було надіслано запит, в тому числі англійською мовою, не надали цінової пропозиції. 

 

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

Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) предмету закупівлі повинні відповідати вимогам діючого стандарту AMS1435 D: 

1. Базова (основна) діюча речовина -форміат калію; 

2. Колір рідини прозорий (можливий світлий відтінок) 


