
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі інвентар для фітнесу, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

 

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): ДК 021:2015: 37440000-4 —  

Інвентар для фітнесу  

 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-01-26-015434-a 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі: загальна вартість – 263309,00 грн з ПДВ. Замовником здійснено 

розрахунки очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін 

відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 18.02.2020 № 275. 

Розмір бюджетного призначення: загальна вартість – 263309,00 грн з ПДВ, 

згідно з розрахунку кошторису на 2023 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Термін постачання – 

по 28 лютого 2023 р. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є якість та 

обсяг необхідний для забезпечення навчально-тренувальної діяльності замовника. 

Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та 

пожежної безпеки.  

Строк гарантії на Товар – не менше 12 місяців. 

Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не 

завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо 

захисту довкілля. 



Вищенаведені електропостачальники – забезпечують дотримання загальних 

та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому 

числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, 

умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) 

та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники 

якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені 

НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 

11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках 

приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати 

параметрам, визначеним   у ДСТУ EN 50160:2014 

«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах 

загального призначення». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета 

закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у 

тому числі під час виконання договору про закупівлю. Вищенаведені 

електропостачальники зобов’язуються дотримуватися передбачених чинним 

законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. 

Вищенаведені електропостачальники зобов’язуються здійснювати своєчасну 

закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання 

послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних 

умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії 

споживачу (замовнику). Вищенаведені електропостачальники зобов’язуються 

забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що 

передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови 

постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, 

що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими 

регулюються відносини між електропостачальниками та споживачем 

(замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем 

(замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового 

врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за 

недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальниками. 

Вищенаведені електропостачальники зобов’язуються надавати компенсацію 

споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання 

послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати 

на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри. 


