
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: 31430000-9 Електричні акумулятори 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-05-016745-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

закупівлі технічні вимоги до предмета закупівлі 

Вимоги до якості: Товар повинен не мати явних чи прихованих дефектів, не має 

заподіяти збитків Замовнику та особам, які його використовують. Товар з браком  підлягає 

обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. У 

випадку відмови Постачальником заміни бракованого товару Замовник може розірвати 

договір раніше встановленого строку. 

  Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості. Якість товару повинна 

відповідати діючим на території України державним стандартам, вимогам до якості, умовам 

Договору та підтверджується сертифікатами якості виробника та/або іншими документами 

(копії додаються при постачанні товару). 

  Постачання, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом 

Постачальника чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. Запропонована 

Учасником ціна включає податок на додану вартість, транспортні витрати, вартість тари, 

упаковки, маркування, навантаження та розвантаження, надання замовнику 

супроводжувальної документації, а також всі інші витрати, пов’язані із доставкою товару. 

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів 

та відповідати параметрам та вимогам, зазначеним у цьому технічному завданні.  

Товар має бути новим якісним та постачатися в оригінальній упаковці, на якій 

зазначається: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника, умови зберігання. 

Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, зміна компонентів на 

неоригінальні забороняється.  

Товар повинен мати заводську упаковку та відповідне маркування. Упаковка (тара) має 

забезпечити захист Товару від пошкодження або псування під час транспортування та 

зберігання.  

Учасник гарантує, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не 

використовувалося. Усе обладнання узгоджується з усіма електричними вимогами, що 

встановлені в Україні  та забезпечене посібниками користувача та технічною документацією. 

 

Напруга Не менше 12 В 

Ємність Не менше 200 А/ч 

Тип акумулятора AGM 

Номінальна 

напруга 

13,6-13,8 В 

Напруга під час 

зарядки 

14,4- 14,7 В 



Діаметр отворів на 

клемах 

М8 

Максимальний струм 

розряду 

Не менше 1500А 

Кількість циклів 

перезаряду  

1500 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 399 900 грн з ПДВ 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, враховуючи динаміку цін на 

товари, доставку, належну якість товару. 


