
 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах 

закупівлі  

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 
Замовник: Дніпровський міський центр соціальних служб 

Код ЄДРПОУ: 21945667 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): 
            ДК 021:2015: 44420000-0 Будівельні товари (Сейф) Тут 

https://dk21.dovidnyk.info/i015 ℹ 
        3.Ідентифікатор закупівлі:  

    UA-2021-09-21-013268-b 

       4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Найменува

ння  
Опис та характеристика товара 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

 

Сейф 

  

- сейф сертифікований по класу взломостойкості S1 

по ДСТУ EN 14450 : 2014 

- товщина металу двері - 4 мм 

- товщина металу корпусу - 4 мм 

- новий сучасний дизайн 

- внутрішні петлі 

- комбінована фарбування 

- знімна двері 

- надійний механізм ригеля - 3 хромованих активних 

ригеля 

- ключовий сертифікований сейфовий замок STUV 

(Німеччина) класу VDS 1 

Зовнішні розміри, (в * ш * г) мм: 600 x 425 x 370 

Внутрішні розміри, (в * ш * г) мм: 585 x 417 x 313 

Вага: 51 кг 

Внутрішній об'єм: 76 л 

Товщина металу двері: 4 мм 

Товщина металу корпусу: 4 мм 

Тип сейфа: офісний сейф 

Клас вогнестійкості: - 

Клас взломостойкості: S 1 

Виробник сейфа: Griffon (Україна) 

Тип замку: ключовий 

Аварійний майстер-ключ: - 

Модель замку: STUV 

шт 1 

https://dk21.dovidnyk.info/index.php
https://dk21.dovidnyk.info/index.php
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Виробник замку: Німеччина 

Колич. ключів в комплекті, шт: 2 

Тип покриття: порошкове 

Колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035) 

Кількість полиць: 1 

Касовий відділ: 1 

Можливість кріплення: анкерного кріплення до 

підлоги і стіни 

Анкерний болт в комплекті: немає 

Гарантія на замок: 1 рік, офіційна, від виробника 

Гарантія на конструкцію: 5 років, офіційна, від 

виробника 

Сертифікати: в комплекті 

Інструкція: в комплекті 

 

 

 Загальна характеристика та актуальність завдання (проекту): 

    Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до наявної 

потреби  замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері та з 

урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації. 

 

    Мета проведення закупівлі: 

       У зв’язку з утворенням денного центру соціально-психологічної допомоги особам,які  

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  

Розміру бюджетного призначення складає – 10 092,00 (десять тисяч дев’яносто дві  

гривні) грн. 00 коп. з ПДВ. 

Очікувана вартість становить –10 092,00 (десять тисяч дев’яносто дві  гривні) грн. 00 

коп. з ПДВ. 

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: 

здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет 

у відкритому доступі, у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників 

відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275. 

 
Посилання па процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/  ID:UA-2021-09-21-013268-b 

 

 

.   

 


