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-2021-10-08-009739-b
4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
№
з/п
1

Назва товару

Опис та характеристика товару

Кулер ViO
X83-FCC
ORANGE з
компресорним
охолодженням

Основні функції: нагрів, охолодження
Тип охолодження: компресорний
Тип установки: підлоговий Розміщення бутля:
верхнє
Додаткова опція: шкафчик
Додаткові характеристики: тип температур води:
гаряча – холодна; тип охолодження:
компресорний; захист від дітей: є; колір:
помаранчевий; продуктивність нагрівання: 5 л/год
(87-90 °C); продуктивність охолодження 2 л/ч (510 °C); потужність нагріву: 550 Вт; потужність
охолодження 75 Вт; регулювання температур:
немає; тип розміщення: підлоговий; розміщення
бутлі: зверху – на кулері; матеріал бака гарячої
води: нержавіюча сталь; матеріал бака холодної
води: нержавіюча сталь; обсяг бака гарячої води:
1.1 л; обсяг бака холодної води: 0,9 л; тип
нагрівального елементу: внутрішній трубчастий;
індикатор нагріву / охолодження: є; подача води
кімнатної температури: немає; тип краника:
механічний; кількість краників: 2; управління
набором води: натиск склянкою важеля краника;
знімний лоток для збору крапель: є; експлуатація
при температурі: від + 10 °C до + 30 °C
Використовувана вода: бутильована
Оснащення: з насосом
Вид: підлогові кулери.

Одиниця
виміру
шт.

Кількість
1

2
2

Холодильник
BOSCH
KGN36NL306

Потужність: 120 Вт
Загальний об'єм: 302 л
Система охолодження: No Frost
Рівень шуму: 42 дБ
Тип холодильника: двокамерний
Розташування морозильної камери: нижнє
Керування: електронне
Клас енергоспоживання: A++
Енергоспоживання: 235 кВт/рік
Колір: нержавіюча сталь.
Компресор: лінійний.

шт.
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Пральна
машина Bosch
WAJ20170UA

Тип машини: пральна
шт
Двигун: інверторний
Тип завантаження білизни: фронтальний
Максимальне завантаження білизни: 7 кг
Кількість програм: 13
Клас енергоспоживання: A+++
Клас прання: A
Клас віджимання: C
Корпус: повнорозмірний
Ступінь автоматизації: автоматична
Максимальна швидкість віджимання: 1000 об./хв
Додаткова інформація
Витрати води за цикл: 45 л
Матеріал барабана: нержавіюча сталь Об'єм
барабана: 46 л
Рівень шуму під час прання: 57 дБ
Рівень шуму при віджиманні: 73 дБ
Діаметр завантажувального люка: 32 см
Споживання електроенергії за цикл: 0,63 кВт
Програми прання: пухові вироби, бавовна 20,
бавовна 40, швидке прання/змішані тканини,
супер 30/15, тонка білизна, шовк, вовна, чутлива
60, бавовна / попереднє прання, бавовна 60,
бавовна 90, ополіскування, відведення води /
віджим, бавовна еко
Функції прання: функція дозавантаження,
індикація ходу програми, відкладений старт,
оптимізація споживання води / електроенергії
Особливості: автоматична оптимізація
споживання води та електроенергії в залежності
від завантаження, контроль дисбалансу,
блокування приладу від дітей,, мотор EcoSilence
Drive, барабан WaveDrum
Колір виробника: білий Країна-виробник:
Туреччина.
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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.
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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 – 46 212 грн.00 коп. з ПДВ (сорок шість
тисяч двісті дванадцять гривень 00 коп.) з ПДВ.
Очікувана вартість становить –46 212 грн.00 коп. з ПДВ (сорок шість тисяч двісті
дванадцять 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
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
https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-10-08-009739-b

.

системі

закупівель:

