
Хмельницька обласна рада 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення 

електричного обладнання (Послуги зі встановлення генератору), 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: 

Хмельницька обласна рада, 29005, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, майдан 

Незалежності, будинок 2, 00022651, Орган державної влади, місцевого самоврядування або 

правоохоронний орган. 

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: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання (Послуги зі встановлення 

генератору) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2022-12-09-008525-

a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 250000,0 грн. 

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: 250000,0 грн. згідно з кошторисом на 2022 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Опис предмету закупівлі: 

 

 

№з/п Найменування робіт, матеріалів та обладнанння для 

підключення генератора 

Одиниця виміру 

1 Монтаж шафи АВР 250кВт в комплекті 

 

1 шт. 

2 Монтаж шафи рубильника ЯРП-630 в комплекті 

 

1 шт. 

3 Прокладання кабеля АВВГ-1*240 

 

150 м. 

4 Прокладання труби гофрованої  діаметр 100 

 

25 м. 

5 Окінцевання наконечника кабельного ДЛ-240 

 

24 шт. 

6 Монтаж лотка кабельного Л-40 

 

20 м. 

7 Прокладання контура заземлення 

 

1 комплект 

 


