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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі: Генератори  

(ДК 021:2015: 31120000-3: Генератори) 

 

UA-2022-10-26-004998-a 

 

Очікувана вартість закупівлі: 430 000,00грн  з ПДВ. 

 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

* Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 

«Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених 

Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України 

та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року №184 «Про затвердження Програми заходів 

національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік в новій редакції» 

(зі змінами) 

Враховуючи загострення поточної ситуації, викликаної агресивною тенденцією 

російських ракетних ударів і атакою безпілотних літальних апаратів по важливих об’єктах 

критичної інфраструктури міст України, з метою забезпечення безперебійного надання 

послуг мешканцям Білоцерківської міської територіальної громади та відповідно до Рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року №180 «Про 

створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на 2022 рік»,  керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами 

України, Законом України «Про публічні закупівлі», Законом України «Про правовий режим 

воєнного стану», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 

року №2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року 

№133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX», від 18 квітня 2022 року 

№259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX», від 17 травня 2022 року 

№341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-ХІ», від 12 серпня 2022 року 

№573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 15 серпня 2022 року №2500-ІХ», так за поданням міського 

голови Геннадія ДИКОГО оголосити  закупівлю за предметом: «Генератори». 

Код визначається Замовником відповідно до основного словника національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого 

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року 

№1749, та відповідає коду 31120000-3: Генератори» 
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики Товару 

№ Найменування 

Товару 

Технічна характеристика Товару Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Генератор 

дизельний Forte 

FGD6500E3 

або еквівалент 

 Максимальна потужність, кВт: 5,5; 

 Номінальна потужність, кВт: 5; 

 Тривалість автономної роботи, г: 8 (при 100% 

потужності); 

 Кількість фаз: 3 фази (380 В); 

штуки 4 
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 Вид палива: дизель; 

 Кількість циліндрів: 1; 

 Потужність двигуна, Вт: 5000; 

 Об’єм двигуна, куб. см.: 406; 

 Витрати палива, г/кВт: 340; 

 Об’єм паливного бака, л: 15; 

 Вага, кг: 120; 

 Довжина, см: 77; 

 Ширина, см: 53; 

 Висота, см: 63; 

 Запуск двигуна: електростартер; 

 Гарантія: 24 місяці. 

2. Генератор 

бензиновий 

FORTE 

FG6500E 

або еквівалент 

 Максимальна потужність, кВт: 5,5; 

 Номінальна потужність, кВт: 5; 

 Тривалість автономної роботи, г: 8 (при 100% 

потужності); 

 Кількість фаз: 1 фаза (220 В); 

 Вид палива: бензин; 

 Кількість циліндрів: 1; 

 Потужність двигуна, Вт: 9600; 

 Об’єм двигуна, куб. см.: 390; 

 Витрати палива, г/кВт.: 550; 

 Об’єм паливного бака, л: 25; 

 Вага, кг: 87; 

 Довжина, см: 69,5; 

 Ширина, см: 53; 

 Висота, см: 57; 

 Запуск двигуна: ручний стартер, електростартер; 

 Гарантія: 24 місяці. 

штуки 4 

 

2. Вимоги щодо якості Товару: 

2.1. Товар не повинен бути в попередній експлуатації. 

2.2. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно 

ставляться до Товару відповідного характеру. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» та  відповідно подання.   Вартість закупівлі 

врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного призначення 

сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу закупівлі 

визначений відповідно до Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 

квітня 2022 року №180 «Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на 2022 рік». Очікувана вартість Генераторів  на момент 

оголошення закупівлі 430 000,00грн.  

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 


