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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі: Тепловізійний приціл AGM Rattle TS35-384 

(ДК 021:2015: 38630000-0 — Астрономічні та оптичні прилади) 

 

UA-2022-08-29-000863-a 

 

Очікувана вартість закупівлі: 299 400 грн 00 коп. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч 

чотириста гривень нуль копійок) з ПДВ. 

 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

* Закупівля здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

«Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року №169 (зі змінами). 

 

Відповідно до Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік в новій редакції, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 08 квітня 2022 року № 184 та Розпорядження міського голови «Про 

визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити 

для забезпечення потреб Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради в умовах 

воєнного стану» 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», постановою Кабінету Міністрів України «Про 

деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану» від 28 лютого 2022 року №169 (зі змінами), так за поданням міського голови 

Геннадія ДИКОГО оголосити спрощену закупівлю за предметом: «Тепловізійний приціл 

AGM Rattle TS35-384». 

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 38630000-0 — Астрономічні та оптичні прилади» 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Кількість: 3 штуки 

№ Найменування Товару Технічні характеристики Товару 

1. Тепловізійний приціл AGM 

Rattle TS35-384 

Технологія обробки зображень: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR 

Підтримує вимірювання відстані 

Регульовані палітри кольорів 

Удар та вібрація: 750 г/мс 

Тип детектора: 17 мкм, без охолодження, 50 Гц 

Режим очікування: так 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-29-000863-a
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Роздільна здатність: 384x288, високочутливий детектор 

Діапазон виявлення: максимум 1235 м. 

Знімок: так 

Система лінз: 35 мм; F/1.0 

Оптичне збільшення: 2,14x 

Поле зору (В × Х): 10,0 ° х 8,0 ° 

Цифрове збільшення: 2x, 4x, 8x, картинка в картинці 

Полегшення зору: 45 мм 

Палітри зображень: Jungle, Recognition 

Дисплей: 0,39 дюйми, OLED, 1024 × 768 

Місце зберігання: вбудований EMMC (16 ГБ) 

Запис відео: так 

Тип акумулятора: два CR123 

Передача даних через Wi-Fi 

Термін служби батареї (при роботі): до 4,5 годин 

Зовнішнє джерело живлення: 5V USB 

Діапазон робочих температур: від -20°C до +55°C 

Ступінь захисту: IP67 

Вага: 0,41 кг  

Габаритні розміри: 187,2 × 62,5 × 59,2 мм. 

У комплекті з вузлом 

Гарантія: не менше 2 років. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

1. https://opticstore.com.ua/  

Тепловізійний приціл AGM Rattler TS35-

384 - 93 240,00 грн 

2. https://newtime.ua/ Тепловізійний 

приціл AGM Rattler TS35-384 - 94 999,00 

грн 

3. https://prom.ua/ Тепловізійний приціл 

AGM Rattler TS35-384- 111 000,00 грн  

4. tsifroteka.html Тепловізійний приціл 

AGM Rattler TS35-384 – 97 740,00 грн 

5. «Охоронні системи» Тепловізійний 

приціл AGM Rattler TS35-384 – 

100 090,00 грн 

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 Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік в новій редакції, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 08 квітня 2022 року № 184. Очікувана вартість Тепловізійний приціл AGM 

Rattle TS35-384 в кількості 3 штук на момент оголошення спрощеної закупівлі 299 400 грн 00 

коп.  

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

https://opticstore.com.ua/ua/product/teplovizionnyj-pricel-agm-rattler-ts35-384
https://newtime.ua/ua/teploviziinii-pricil-agm-rattler-ts35-384-ts35-384
https://prom.ua/p1695567072-agm-adder-ts35.html
https://prom.ua/c2722051-tsifroteka.html
https://prom.ua/p1626226133-agm-rattler-ts35.html

