
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської 
сільської ради Стрийського району Львівської області 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі:  
Джерела резервного живлення (генератори) (ДК 021:2015 31120000-3 Генератори) , розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

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

 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі        
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

 
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської  сільської ради 
Стрийського району Львівської області 
81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А 
 Код за ЄДРПОУ – 41834402; 
Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 
3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у 
пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади) 

 
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 й частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності): 
 
Джерела резервного живлення (генератори) (ДК 021:2015 31120000-3 Генератори) 
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-11-24-009794-a 

 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 034 985,00 грн.  
 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну 
предмета закупівлі 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 з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 
№ 275 з врахуванням кошторисних призначень та потреби. 
 
Розмір бюджетного призначення: 1 034 985,00 грн. 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — до 27.12.2022 р. 

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні умови технічної специфікації та інші вимоги щодо 
предмета закупівлі: 

 

№з/п Найменування предмету закупівлі Од. 
виміру Кількість 

1 Генератор (номінальною потужністю не менше 7,2 
кВт, 1-фазний) шт. 3 

2 Генератор (номінальною потужністю не менше 8 
кВт, 3-фазний) шт. 3 

 

Позиція 1 - Генератор (номінальною потужністю не менше 7,2 кВт, 1-фазний) 

Найменування 
технічних 
характеристик товарів, 
що вимагаються 
замовником 

Показники технічних 
характеристик товарів, що 
вимагаються замовником 

Марка та/або модель, 
Найменування 
виробника 

--------------------------- 

Номінальна потужність 
(постійна) Не менше  7,2 кВт 

Кількість фаз одна 

Напруга 220 В 

Частота змінного струму 50 Гц 



 

 

 

 

 

 

 

Позиція 2 - Генератор (номінальною потужністю не менше 8 кВт, 3-фазний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». 

− Гарантійний строк товару повинен бути не менше 12 місяців 

− Товар запропонований Учасником має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, повністю укомплектованим і 
готовим до роботи. 

− Ціна за одиницю Товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, 
транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань та інших витрат. 

 
Більш детально можна ознайомитися на посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-24-009794-a 

Стартер та тип запуску Електричний/ручний 

Тип палива Дизель/бензин 

Кабельно-провідникова 
продукція для 
підключення генератора 
до електромережі  

є 

Найменування 
технічних 
характеристик товарів, 
що вимагаються 
замовником 

Показники технічних 
характеристик товарів, що 
вимагаються замовником 

Марка та/або модель, 
Найменування 
виробника 

--------------------------- 

Номінальна потужність 
(постійна) Не менше 8 кВт 

Кількість фаз три 

Напруга 380 В 

Частота змінного струму 50 Гц 

Стартер та тип запуску Електричний 

Тип палива Дизель/бензин 

Кабельно-провідникова 
продукція для 
підключення генератора 
до електромережі  

є 
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