
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: 51110000-6 Послуги зі встановлення 

електричного обладнання (Встановлення, підключення та налагодження генераторів) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-05-017562-a 

        4.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:    

№ 

п/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Електромонтажні роботи  

1 Прокладання силового кабелю м 180 

2 Підключення генератора шт 2 

6 Монтаж і підключення АВР шт 2 

4 Перекомутація у вводному щитку шт 1 

5 Затяжка кабеля в гофру  м 100 

6 Свердління прохідних отворів в стінах шт 4 

7 Пусконаладочні роботи і тестування генератора шт 2 

8 Прокладка кабелю управління і власних потреб м 160 

9 Кабель АВВГ 4х50 м 45 

10 Гофра двустіна DKS д 50мм м 100 

11 Кабель АВВГ 4х70 м 60 

12 Комутація накопичувачів живлення шт 20 

13 Наконечник алюмінієвий 50мм2 шт 10 

14 Наконечник алюмінієвий 70мм2 шт 30 

15 Наконечник мідний 70мм2 шт 40 

16 Термоусадки ЖЗКС шт 1 

17 АВР 250 А  шт 2 

18 Щит металевий 450х600х250 шт 1 

19 Кріпленння і витратні матеріали шт 22 

20 Транспортні витрати шт 1 

21 Кабель КВВГ 5х1,5 м 80 

    Послуги мають виконуватися кваліфікованими робітниками з відповідною освітою . 

  Якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання 

послуг, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України. 

  Виконавець послуг повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно 

до Закону України «Про охорону праці», а також несе повну відповідальність за безпечне виконання 

послуги, дотримання правил, норм і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки. 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 253 000 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, 

належну якість виконуваних робіт та бюджетне призначення. 


