
 
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ  

Україна, 21050, Вінницька обл., м.Вінниця, вулиця Соборна, 59 

тел. (0432) 50-75-85, e-mail: VisitVinnytsia@vmr.gov.ua  
 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Дизельного генератора для забезпечення 

функціонування "пункту незламності" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89, 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: Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ 

42731882, орган місцевого самоврядування. 

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): Дизельний генератор для забезпечення функціонування "пункту незламності" за 

адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 89, 31120000-3 – Генератори за ДК 021:2015 Єдиного 

закупівельного словника 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозицій через електронний каталог, 

UA-2022-12-04-000692-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 113 000,00 грн. 

з ПДВ. 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 із змінами. 

Розмір бюджетного призначення: 113 000,00 грн., згідно рішень Вінницької міської ради «Про 

бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», «Про затвердження Програми 

розвитку туризму Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки» зі змінами та 

рішення Виконавчого комітету Вінницької міської ради від 24.11.2022 № 2586 «Про організацію та 

функціонування «пунктів незламності» на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької 

міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій» зі змінами. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  
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Специфікація товару 

 

Тип генератора дизельний 

Кількість фаз 3 фази (220/380В) 

Тип двигуна 4х-тактний 

Номінальна потужність 6.8 Квт 

Напруга 380 В 

Максімальна потужність 7.52 кВт 

Обсяг паливного бака 30 л 

Витрати палива 2 Л/Год 

Відповідність ДСТУ так 

Тип запуску електростартер 

Режим роботи резервне джерело струму 

Тип установки портативні (переносні) 

Автоматика так 

Гарантія 12 місяць 

 

 


