
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
охолоджу вальних установок (Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської 
ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 
49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які 
забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.З ч.І ст.2 Закону України 
"Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з технічного обслуговування 
кондиціонерів)
6. Код за ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
охолоджувальних установок
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро
9. Вид закупівлі: допорогова закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-07-20-010504-Ь

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
6000,00 грн (шість тисяч грн 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 
здійснено 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, а саме: згідно п.1 ч.І 
розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом пошуку 
інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі. 
Розмір бюджетного призначення: закупівля передбачена кошторисом адміністрації 
Соборного району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 
16.12.2020 №13/1-2 (із змінами) «Про бюджет Дніпровської територіальної громади на 
2021 рік», наказом Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 
«Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери 
інформатизації» КПКВК МБ 4410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», затвердженої 
наказом адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради №11-н від 10.03.2021 
(КЕКВ 2240).
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.08.2021.
Послуга необхідна для забезпечення підтримки комфортної температури повітря у 
приміщенні.



Складові послуги з технічного обслуговування:

Склад послуги Одиниці
виміру Кількість

Чистка фільтрів внутрішнього блоку, очистка випарника 
кондиціонера, чистка крильчатки внутрішнього блоку, 
очистка теплообмінника зовнішнього блоку, перевірка 
дренажної системи, при необхідності чистка, заправка 
(дозаправка) фреоном.

послуга 1

Перелік кондиціонерів, що потребують технічного обслуговування:

Кондиціонери спліт-системи Кількість, шт
Каіпґогсі-9 1
Мібеа-9 1
Мібеа-7 3

1. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять 
у вартість надання такої послуги.
2. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно- 
правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.
3. Послуги повинні надаватися з 10:00 до 16:00 години, понеділок-п’ятниця.

Уповноважена особа Н.В. Красиловець


