
Хмельницька обласна рада  
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Хмельницька обласна рада (далі – Замовник). 

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: 31120000-3 — Генератори (Дизельний генератор). Деталізований CPV код (у т.ч. 

для лотів) та його назва ДК 021:2015 - 31121000-0 Генераторні установки  (Дизельний 

генератор). 

Кількість: 1 шт 

У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місце поставки 

(оприлюднення якої передбачено Законом) несе загрозу безпеці замовника, така інформація може 

зазначатися як найменування населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому 

виконуються роботи чи надаються послуги) 

Місце поставки товару:  

Україна, м. Хмельницький, майдан Незалежності, будинок 2; 

Джерело фінансування – місцевий бюджет. 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  

860 000,00 грн. з ПДВ. 

КЕКВ – 3110 

Порядок оплати – оплата здійснюється за поставлений товар (післяоплата). 

Умови оплати:  

Розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Постачальником 

рахунка на оплату товару (далі рахунок) та підписаної Сторонами накладної, якими 

Сторони підтверджують дату поставки товару Замовнику.  

До рахунку додається: накладна. 

Замовник здійснює оплату товару не пізніше 10 (десяти) банківських днів з дати поставки 

Товару. 

Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок 

Постачальника. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказати у 

платіжному дорученні номер та дату цього Договору, номер і дату накладної. 
Обґрунтування обсягів закупівлі. 

Обсяги обґрунтовуються відповідно фактичної потреби у 2022 році. 

Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати 

технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період 

постачання Товару. 

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих 

торгів з особливостями: 

1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 

19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших 

законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії 

правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 37-38 

розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про 

затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 

замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель 

на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або 

скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року. 

 


