
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

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): ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне 

обладнання та вироби медичного призначення різні. 
3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-11-19-005779-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 

Медичний холодильник, Сухожарова шафа. 

    Технічні характеристики товару: 

            Медичний холодильник: 

            Робочі температури: від +1  до +15 C 

            Об’єм, л від 200 до 250 л  

            Габаритні розміри, мм 606х630х890/610х600х1300 

            Умови навколишнього середовища (t,℃,/вл-сть,%) від -60 до +40   

            Тип охолодження: динамічний. 

            Холодоагент від R 134а до R 600а. 

            Терморегулятор електричний блок. 

            Тип оттайкі: автоматична з системою випаровування  конденсату. 

            Споживана потужність, Вт, не більше 250. 

            Витрата електроенергії за добу, кВт/ч, від 0,82 до 3. 

            Кількість полиць: від 3 до 5 з можливими контейнерами. 

            Замок + 

            Система електроживлення, В/Гц 230/50. 

 

           Сухожарова шафа: 

           Обсяг камери, л 160 

           Розміри стерилізаційної камери, мм, ШхВхГ 460х690х500 

           Підтримувані режими роботи, град. С/хв 

           №1 - 85/30; №2 - 120/45; №3 - 160/150; №4 - 180/60; №5 - 50...200. 

           Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град. С +(-)3 

           Напруга живлення, В 220. 

           Час нагріву до температури стерилізації, хв 30+(-)5. 

           Максимальна споживана потужність, кВт 3,5. 

           Габаритні розміри, мм (ш.в.г.) 780х1450х660. 

           Середній термін служби, років 8. 

           Кількість завантажувальних коробок, шт 5. 

    На товар при поставці кожної партії надаються сертифікат якості, або декларація 

виробника, або інші документи, які засвідчують якість поставленої партії товару. 

 

       5.   Очікувана вартість предмета закупівлі: 71700 грн. 00 коп. 



       6.  Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі:  
           Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням 

проведеного моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної 

інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у 

відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах (e-

catalog Прозоро Маркет), в електронній системі закупівель «Прозоро») з урахуванням 

вищезазначеного, очікувана вартість предмета закупівлі складатиме 71700 грн. 00 коп. (сімдесят 

одна тисяча сімсот гривень 00 коп.). 

 


