
 

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 39710000-2 «Електричні побутові прилади»  

        3.Ідентифікатор закупівлі:  

            UA-2021-10-08-009362-b 

  4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

№ 

з/п 
Назва товару Опис та характеристика товару 

Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

 

1 Мікрохвильов

а піч  

Samsung 

MG23K3614A

K/BW 

 

Тип:  із грилем Об'єм:  23 л  

Потужність:  800 Вт  

Керування:  механічне  

Спосіб відкривання дверцят:  ручка 

 Дверцята:  звичайні Внутрішнє покриття камери:  

біокерамічне Діаметр поворотного столу:  28,8 см  

Потужність гриля:  1100 Вт  

Гриль:  електричний 

 Особливості:  гриль, дисплей, таймер, 

автоматичне приготування  

Режими роботи:  прискорений розігрів, 

розморожування. 

 

шт 2 

2 Мультиварка  

Tefal 

RK802B34 

 

Потужність:  1200 Вт  

Функції:  йогуртниці, повільноварки, пароварки, 

рисоварки, скороварки  

Об'єм чаші:  5 л  

Керування:  кнопкове  

Особливості:  можливість програмування 

(мультиповар), знімна кришка, таймер 

відкладення приготування  

Кількість програм:  41  

Програми приготування:  Варення, випічка, 

десерт, дитяче харчування, жарка, печеня, йогурт, 

каша, повільне приготування, паста, плов, 

готування на пару, розігрів, рис, супи, сир, 

тушкування  

Внутрішнє покриття чаші:  антипригарне  

шт 2 



2 
 

Колір виробника:  срібний  

Комплектація:  мультиварка, контейнер-

пароварка, мірний стакан, лопатка, ложка, книга 

рецептів, інструкція, гарантійний талон. 

3 Чайник 

Електрочайни

к Braun 

WK300 white 

 

Бренд:  Braun  

Модель:  WK300 white  

Потужність:  2200 Вт  

Матеріал колби:  пластик  

Безпека:  захист від перегріву, відключення без 

води 

 Об'єм:  1,6 л  

Тип нагрівального елемента:  прихований (диск) 

Оснащення:  індикатор рівня води, поворот на 

підставці на 360°, фільтр для води  

Довжина мережевого шнура:  0,8 м  

Додаткові характеристики:  швидке закипання 

200 мл за 45 секунд  

Колір виробника:  білий  

Комплектація Комплектація:  Чайник, 

Гарантійний талон, Інструкція Розмір та вага 

Висота:  28 см Ширина:  19 см Глибина:  19 см 

Додаткова інформація Стінки:  одинарні  

Функція підтримки температури:  без функції 

підтримки температури. 

 

шт 2 

4 Настільна 

плита 

Плита 

електрична 

Laretti LR-

CP5002 

 

Тип:  індукційна  

Кількість конфорок:  2  

Тип нагрівальних елементів конфорок:  

індукційні  

Потужність конфорок:  2000 Вт, 1500 Вт 

Керування:  сенсорне  

Особливості:  блокування від дітей, автоматичне 

виявлення посуду, автоматичне вимкнення при 

перегріві, захист від перегріву, прогумовані ніжки, 

світлова індикація роботи  

Дисплей:  без дисплея  

Додаткові характеристики:  розпізнавання 

розміру каструлі, таймер - 3 рік, режими 

температури від 60 ° C до 240 ° С Базовий колір:  

чорний  

Колір виробника:  чорний Комплектація 

Комплектація:  настільна плита, інструкція, 

гарантійний талон Розмір та вага... 

 

шт 1 

5 Праска Braun 

SI 3042 VI 

 

 

Тип:  із подачею пари  

Потужність:  2350 Вт  

Матеріал підошви:  кераміка Оснащення:  

протикраплинна система, самоочищення від 

накипу  

Режими:  паровий удар (турбопара), постійна 

пара Паровий удар:  150 г/хв  

Постійна подача пари:  45 г/хв  

Об'єм резервуара для води:  270 мл  

Довжина мережевого шнура:  2 м  

Колір виробника:  білий із фіолетовим 

шт 1 
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Комплектація  

Комплектація:  праска, інструкція, гарантійний 

талон. 

6 Витяжка 

Interline GOLF 

BK 

A/60/PB/GL/T 

 

Висота:  28,1 см  

Глибина:  32,2 см  

Модель:  GOLF BK A/60/PB/GL/T  

Основні характеристики Interline GOLF BK 

A/60/PB/GL/T Ціна:  2 999 ₴/шт.  

Тип витяжки:  під нахилом  

Тип монтажу:  пристінний  

Режим роботи:  відведення/рециркуляція 

Продуктивність:  700 м.куб./год  

Кількість двигунів:  1  

Кількість швидкостей:  3  

Рівень шуму:  61 дБ  

Матеріал корпусу:  загартоване скло, нержавіюча 

сталь 

 Матеріал декору:  скло  

Керування:  кнопкове  

Додаткові функції:  дисплей, таймер  

Освітлення:  LED-лампа  

Кількість ламп освітлення:  2  

Потужність лампи освітлення:  1,5 Вт 

Особливості:  індекс еноргоефективності – С, 

мінімальна відстань витяжки від плити – 65 см, 

напруга – 230 В, клас безпеки – IPX0, 

ефективність поглинання забруднень – 57,39% 

Потужність:  67 Вт  

Фільтр:  жировий  

шт 1 

 

 

 

 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 – 23 992 грн.00 коп з ПДВ  (двадцять три 

тисячі дев’ятсот дев’яносто дві  гривень 00 коп.)  з ПДВ.  

Очікувана вартість становить –23 992 грн.00 коп з ПДВ  (двадцять три тисячі дев’ятсот 

дев’яносто дві  гривень 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 
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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-2021-10-08-009362-b 

 

 

 

 

 

.   

 


