
Обгрунтування UA-2021-09-07-010111-c 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно 

до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури», код ЄДРПОУ 02070772, 49600, 
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Чернишевського,24А 

2. «44830000-7- Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники за ДК 021:2015 
Єдиного закупівельного словника: Праймер бітумний-каучуковий,  суміш 
армуюча, ґрунтовка, відповідний код - 44831000-4» 

3. UA-2021-09-07-010111-c 
4. Переговорна процедура, на підставі пункту 1 частини 2 статті 40 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) - Переговорна процедура 
закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо було двічі 
відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), 
через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної 
цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 
характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не 
повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній 
документації.  

5. Очікуємий розмір бюджетного призначення  - 20402,20грн. 
Замовником проведено дослідження ринку. Для визначення ціни були 
направлені запити комерційних пропозицій до декількох потенційних 
постачальників та взята середньо арифметична вартість товару. 

6. Обсяг поставки товару: згідно технічних вимог (Додаток 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-010111-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-010111-c


Додаток 1 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

Технічні, якісні та кількісні характеристики 
44830000-7- Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного 

словника: Праймер бітумний-каучуковий,  суміш армуюча, ґрунтовка, відповідний код - 
44831000-4 

Вимоги Замовника 
1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:  
- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним 
законодавством; 
- витрати на поставку (передачу) товару до місця поставки (передачі) товару;  
- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною 
документацією. 
2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі 
здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору. 

3. Поставка (передача) товару здійснюється на об'єкт Замовника у строк та порядку визначеними умовами 
договору. 
Учасник зобов’язаний поставити Товар Покупцю транспортом постачальника та за рахунок постачальника 
безпосередньо на адресу вказану Замовником. 
Товар повинен відповідати діючим Державним стандартам (ДСТУ/ ГОСТ) та іншим діючим нормативам, що 
має бути підтверджено в Тендерній пропозиції Учасника копіями паспортів якості, сертифікатами або іншими 
документами. 
4. Товар повинен бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим. 
5. Поставка Товару Замовнику повинна передбачати дотримання вимог щодо охорони довкілля. 
6. Учасник повинен у довільній формі надати інформацію про виробників Товару. 
7. Учасник повинен забезпечити контроль якості кожної партії Товару, що постачається та своєчасну заміну 
неякісного Товару якісним. Термін заміни неякісного товару – протягом 2 робочих днів з дати встановлення 
невідповідності. Постачальник проводить заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно 
чинного законодавства України. 
 У разі виникнення суперечностей щодо якості  Товару  спір  вирішується у порядку,  передбаченому  чинним 
законодавством України (на підтвердження надається гарантійний лист). 
8. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або 
псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.  
9. Вимоги до гарантійного терміну та обсягом надання гарантій якості Товару. На Товар, що поставляється, 
встановлено гарантійний строк, який дорівнює терміну, встановленого заводом виробником, згідно паспорту на 
поставлений Товар. Гарантійний термін обчислюється з дати підписання Акту про приймання товару. Якщо 
протягом гарантійного терміну буде виявлено, що Товар не відповідає вимогам Договору, Постачальник 
зобов'язаний вжити заходи щодо усунення порушень зазначених вимог. Усунення порушень має бути 
завершено не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати надходження письмового повідомлення від 
Замовника силами і за рахунок Постачальника. 

 
№ Найменування 

товару Технічні та якісні характеристики товару Од. 
виміру 

К-ть 

1 

Праймер битумно-
каучуковий (18л) 
BITUGUM 

повинен бути у фірмовому (від заводу виробника) 
герметичному відрі 18 л; міцність зчеплення з бетонною 
основою не менше 0,2-0,3МПа, термостійкість + 70 С, 
масова частка не летючих речовин не менше 50-60%, 
основні фізико-механічні характеристики відповідають 
ДСТУ Б В.2.7-108-2001 

каністра 20 

2 

Суміш армуюча 
(25кг.) Anzerglob 
ВСХ40 

повинна бути у фірмовому (від заводу виробника) 
паперовому мішку вагою 25 кг;  міцність на стиск не 
менше 15МПа, адгезія до бетону не менше 0,75МПа; ТУ У 
В.2.7-26.6-24962264-001:2005 

упаковка 30 

3 

Ґрунтовка СТ17 
Geresit (10л) 

повинна бути у фірмовій (від заводу виробника) 
герметичній пластмасовій каністрі 10л; колір світло-
жовтий, густина рідини 1.01+ 0,01 г/мл,                               
ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 

каністра 15 

 


