
ОБГРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ НА ЗАКУПІВЛЮ: код ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори 

(Генератори бензинові)» ДО ОГОЛОШЕННЯ UA-2022-12-09-020045-a 
 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

 

Мета проведення закупівлі: З метою створення належних умов праці для виконання 

функціональних обов’язків працівниками Головного управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області та його структурними підрозділами.  

 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета 

закупівлі: 

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

бензинові) 

Код за Єдиним закупівельним 

словником: 
ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори (Генератори 

бензинові) 

 

Конкретна 

назва 

предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі 

(за наявності) 

Кількість 

товарів або 

обсяг 

виконання 

робіт чи 

надання послуг 

Місце поставки 

товарів або місце 

виконання робіт 

чи надання 

послуг 

Строк поставки 

товарів, 

виконання робіт 

чи надання 

послуг 

31120000-3 – 

Генератори 

(Генератори 

бензинові) 

ДК 021:2015: 

31120000-3 – 

Генератори 

(Генератори 

бензинові) 

6 шт 43020, Україна, 

Волинська 

область, м. Луцьк, 

вул. Поліська 

Січ,10 

31 грудня 2022 

року  

 

Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет  
– 

 

340 000,00 UAH 

 

 

№ Товар Кількість Характеристики 

(вимоги замовника) 

1 Бензиновий 

генератор  

 

1 Категорія товару: генератори бензинові 

Гарантія: згідно заводу виробника 

Тип: портативний 

Напруга: комбінований (230/400 В) 

Максимальна потужність 400В, 12 кВт  

Максимальна потужність 230В:  11кВт 

Тип запуску: електростертер 

Захист від перевантаження: так 

Опція: 



Інтелектуальна система запуску і контролю 

(AVR) - так 

Ємність паливного баку, л: 40 л 

Охолодження: Повітряне 

Панель управління: так 

Габаритні розміри ДхШхВ:  870х588х726 

Вага, кг: 184 кг 

2 Бензиновий 

генератор  

 

1 Категорія товару: генератори бензинові 

Гарантія: згідно заводу виробника 

Тип: портативний 

Напруга: комбінований (230 В) 

Максимальна потужність 230В:  5,4 кВт 

Тип запуску: електростертер 

Захист від перевантаження: так 

Опція: 

Інтелектуальна система запуску і контролю 

(AVR) - так 

Ємність паливного баку, л: 25 л 

Охолодження: Повітряне 

Панель управління: так 

Габаритні розміри ДхШхВ:  717х545х592 

Вага, кг: 69 кг 

3 Бензиновий 

генератор  

 

4 Категорія товару: генератори бензинові 

Гарантія: згідно заводу виробника 

Тип: портативний 

Напруга: комбінований (230 В) 

Максимальна потужність 230В:  2,5 кВт 

Тип запуску: ручний запуск 

Захист від перевантаження: так 

Опція: 

Інтелектуальна система запуску і контролю 

(AVR) – ні  

Ємність паливного баку, л: 13 л 

Охолодження: Повітряне 

Панель управління: так 

Габаритні розміри ДхШхВ:  580х430х450 

Вага, кг: 39 кг 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 

18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних 

ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі 

розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

