
 

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): 

      згідно ДК 021:2015: код 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, 

холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої»- Кондиціонер Спліт-Система 

(Daikin FTXB50C /RXB50C), 

        3.Ідентифікатор закупівлі:  

      UA-2021-10-01-006362-b 

  4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Назва товару фото Опис та характеристика товару 

Кондиціонер Спліт-Система (Daikin FTXB50C /RXB50C) 

 

Основні функції: 

Фільтрація, охолодження, осушення повітря, обігрів, 

вентиляція. 

Основні характеристики: 

Енергоефективність в режимі охолодження (EER) 5,79 / А + 

Енергоефективність в режимі нагріву (COP) 4,27 / А + 

Колір білий 

Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min / max 32 

Тип фреону (холодоагент) R410A 

Розміри зовнішнього блоку, мм 753x855x328 

Розміри внутрішнього блоку, мм 310x1065x224 

Розмір приміщення, м² 50 

Продуктивність охолодження, кВт 5,5 

Продуктивність обігріву, кВт 5,6 

Споживана потужність, кВт 1,71 

Додаткова інформація: 

Автоматичне очищення та 

Діапазон зовнішніх температур на обігрів від -15 ° С до + 30 ° С 

Діапазон зовнішніх температатур на охолодження  від -10 °C                   

до + 46 °C 

Інверторне керування 

Адаптація до від'ємної температури 

Захист від неправильного користування 
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автоматичний перезапуск 

Cамодіагностіка 

Таймер включення-виключення 

Авторозморожування 

Пульт ДУ Daikin ARC470A1 

Марка компресора Daikin 

виробництво Японія,  збірка Чехія 

Офіційна гарантія 3 роки 

 

 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: 

Зазначена техніка придбається для облаштування кризової кімнати денного  центру 

соціально-психологічної допомоги особам,які  постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. 

Розміру бюджетного призначення складає – 42 960 грн. з ПДВ  (сорок дві тисячі 

дев’ятсот шістдесят гривень) грн. 00 коп. з ПДВ.  

Очікувана вартість становить –42 960 грн. з ПДВ  (сорок дві тисячі дев’ятсот шістдесят 

гривень) 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,на 

основі закупівельних цін попередніх закупівель (моніторингу цін на ринку) відповідно до 

Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою 

наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 та розпорядження міського голови Дніпровської 

міської ради від 21.04.2016 № 164-р “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

Дніпропетровською міською радою та її виконавчими органами ” зі змінами внесеними 

розпорядженням міського голови Дніпровської міської ради від 28.09.2018 № 1283-р “Про 

внесення змін до розпорядження міського голови від 21.04.2016 № 164-р “Про граничні суми 

витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 

телефонів, комп’ютерів Дніпропетровською міською радою та її виконавчими органами ”. 
Крім цього, було зібрано комерційні пропозиції серед потенційних постачальників Товару та 

був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал. 

 
Посилання па процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-10-01-006362-b 
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