
Обґрунтування 
 технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Код ДК 021:2015 – 42510000-4, Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне 
обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери з встановленням (монтажем) 

(назва предмета закупівлі) 
 

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-16-005674-c) 
 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції / 
позицій предмета закупівлі:  

1. Кондиціонери з встановленням (монтажем) 

  

Інверторний 
кондиціонер 
спліт система 

настінного 
типу 

( 2 шт) 

Інверторний 
кондиціонер  
спліт система 

настінного 
типу 

( 2 шт) 

Інверторний 
кондиціонер  
спліт система 

настінного 
типу 

( 5 шт) 

  Напруга живлення Ф/В/Гц 1/230/50 

Споживана 
електроенер

гія 

Охолодження ( не 
більше) кВт 0,8(0,3-1,4) 1,11(0,3-1,5) 1,46(0,4-2,0) 

Нагрів ( не більше) кВт 0,78 (0,3-1,4) 0,99(0,4-1,5) 1,4(0,52-2,5) 

 

Холодопродуктивність 
(min-max) ( не менше) кВт 2,6(0,8-3,4) 3,6(1,0-4,0) 5,0 (1,3-5,8) 

Теплопродуктивність 
(min-max) ( не менше) 

    

кВт 2,9(1,0-3,8) 3,7(1,1-4,6) 5,2 (1,4-6,0) 

 

SEER/ SCOP (не менше)   6,2/4,1 6,4/4,1 6,1/4,0 

Клас 
енергоефективності 

( не менше) 
  А++/А+ А++/А+ А++/А+ 

 Діапазон зовнішньої 
робочої температури ℃ Від -20℃ до +43℃ 

 Витрата повітря  ( не 
менше) м3/год 500 550 900 

 Тип Фреону   R 32 

 Заправка Фреону г 500 620 900 

Щорічне 
споживання 
енергії 

охолодження 
кВт/год 

147 197 287 

обігрів 819 1092 1610 

Зовнішній 
блок 

Тип компресора   Panasonic Hitachi Hitachi 

Рівень шуму (не більше) dB(A) 47 48 53 

Габарити блока без 
упаковки(ШхГхВ)  не 
більше (+/- 100 мм) 

мм 780×245×540 800×280×550 800×280×550 
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Вага зовнішнього блока 
/ вага в упаковці кг 27/30 27/30,3 32,7/36,5 

Максимальна довжина 
фреоно 
магістралі/перепад 
висот 

м 15/10 15/10 25/15 

Діаметр труб: 
рідина/газова  мм 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 

Внутрішній 
блок 

Рівень шуму  dB(A) 20/28/32/37 31/29/33/38 30/35/40/44 

Габарити внутрішнього  
блока без 
упаковки(ШхГхВ) не 
більше(+/- 100мм) 

мм 842×212×281 842×212×281 1 030×232×322 

Вага внутрішнього 
блоку  кг 9 9 13 

Вага блоку в упаковці кг 11 11 16 

 Офіційна гарантія  від 
виробника (не менше) років 3 3 3 

 

Функції 

Робота на обігрів до (-20℃), Фільтри тонкої очистки, 
Удосконалений повітряний потік, Зміна напрямку повітря, 

Супертихий, Автоматична очистка випарника, Wi-Fi –
керування,  

 

ОБОВЯЗКОВА наявність - Ультрафіолетова лампа ( 
УФ- лампа вбудована у внутрішній блок, формує 

ультрафіолетові промені з довжиною хвилі254 нм.  УФ-
промені знищують молекулярну структуру ДНК шкідливих 

мікроорганізмів і бактерій, завдяки чому досягається 
стерилізуючий ефект без застосування додаткових хімікатів 

ОБОВЯЗКОВА наявність  -3D повітряний потік ( 
Відчуття природнього вітру стало можливим завдяки 
передбачуваному автоматичному хитанню здвоєних 
горизонтальних заслінок і жалюзі з вертикальними 

стулками, що направляють повітряний потік в 5 різних 
напрямках по горизонталі і по вертикалі. Керування 

функцією за допомогою дистанційного пульта. 
 ОБОВЯЗКОВА наявність - Nano-aqua генератор- ( Nano-
aqua генератор  іонізує молекули води, розщеплюючи їх на 

іони водню Н+ і кисню О2. Внаслідок хімічної реакції 
шкідливі бактерії гинуть, тобто відбувається іонізація і 

очищення повітря 

ОБОВЯЗКОВА наявність  -Підігрів піддону 
 

  Інверторний Кондиціонер 
підлогово- стельового типу  

Інверторний 
Кондиціонер 
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підлогово- 
стельового типу   

 

       1 шт 2 шт 

   Електроживлення Ph-V-HZ 
1Ph-220~240-

50/60Hz 
1Ph-220~240-

50/60Hz 

Номінальне 
споживання 

енергії 

Охолодження (не більше) KW 3.40 5.40 

Нагрів    (не більше) KW 3.00 4.40 

Продуктивність 

Охолодження (не менше) 
Btu/h 36000  48000  

kW 10,60  14,07  

Нагрів  (не менше) 
Btu/h 39920  53000  

kW 11,70  15,50  

Енергоефектив-
ність 

EER (не менше)   2,81  2,87  

COP (не менше)   3,34  3,02  

Зовнішній блок 

Тип компресора   Inverter Rotary Inverter Rotary 

Бренд компресора   GREE GREE 

Тип вентилятора   Осьовий Осьовий 

Кількість вентиляторів   1 1 

Швидкість обертів r/min 820 820 

Витрата повітря (не менше) m3/hm3/h 4000 5900 

Рівень шуму  (не більше) dB(A) 55 59 

Електричне підключення mm2mm2 3×4.0 3×6.0 

Габарити блока (ШхГхВ) не 
більше  (+/- 100 мм) mm 920×370×790 940×460×820 

Вага блока (+/-) kg 61.0 92.0 

Внутрішній 
блок 

Споживана потужність – холод 
(не більше) kW 0.110 0.150 

Споживана потужність – тепло 
(не більше) kW 0.110 0.150 

Витрати повітря (не менше) m3/h 1600 2200 

Рівень шуму   dB(A) 49/47/45/43 52/50/48/44 

Швидкість обертів вентилятора r/min 1150/1100/1020/95
0 

1250/1200/1100/94
0 

Габарити (ШхДхВ) не більше 

 (+/- 100 мм) 
mm 1200×665×235 1570×665×235 
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Вага (нетто) (+/-) kg 32.0 40.0 

Електричне підключення mm2 3×1 3×1 

Фреон 
Тип   R410A R410A 

Вага g 2450  3700 

Фреонопроводи 

Діаметр mm 9 / 16 9 / 16 

Максимальна довжина m 50 70 

Максимальний перепад висот m 25 30 

Температурний діапазон внутрішній ℃ +16...+30 +16...+30 

Температурний діапазон зовнішній ℃ -15...+48/-15...+24 -15...+48/-15...+24 

Офіційна гарантія  від виробника (не менше) років 3  3 
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Обґрунтування  
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі  

Код ДК 021:2015 – 42510000-4, Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне 
обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери з встановленням (монтажем) 

(назва предмета закупівлі) 
 

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-16-005674-c) 
 

Кондиціонери з встановленням (монтажем): 
№ з/п Розмір бюджетного 

 призначення 
 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Обґрунтування розміру 
очікуваної вартості  

 
 

1. 
 

474 600,00 
 

474 600,00 
Очікувана вартість визначалася 
згідно пункту 2 розділу 3 
«Примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета 
закупівлі», затвердженої наказом 
Міністерства розвитку, економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України № 275 від 18.02.2020. 
 

 


