
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі електричні прилади в асортименті 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: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 

26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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): 39710000-2 Електричні побутові прилади 

Електричні прилади в асортименті. 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-08-28-002280-c. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 55 000,00 грн. з ПДВ. 

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: фінансування закупівлі здійснюється відповідно до затвердженого річного 

плану на 2021 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: протягом 30 

днів з дати підписання договору про закупівлю. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості електричних приладів в асортименті визначені з 

урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Для забезпечення 

безперервної роботи з ефективного та культурного обслуговування відвідувачів перукарні.  

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі:  

Найменування  Технічні характеристики 

Машинка для стрижки 

Професійна, 5 позиційна Ermila Motion мод. 18850040, 18850041. 

або модель Wahl Magis Clip Cordless 08148.  

Комплектація: машинка, не менше 6 насадок, щітка для 

очищення, зарядка, підставка. Комбіноване живлення (100-240 
В, 50-60 Гц через мережевий адаптер), з’ємний ножовий блок 

Magic Blade II (ширина 46 мм), з’ємна кільцева ручка 

(ножицеподібна). Розмір 192*48*57 мм. Вага не більше 300 гр. 
Професійні леза із нержавіючої сталі, діапазон установки 

довжини ножового блоку від 0,7 до 3 мм, закрита задня частина 

лез, швидка їх заміна. 90 хв безперервної роботи на одному 
заряді, 45 хвилинна швидка зарядка, літій-іонний акумулятор. 

Кнопка включення з інтегрованим відображенням заряду 

акумулятора. Обороти електромотору, не менше 5200 об/хв. 

Багаторівнева світодіодна система відображення заряду. 
Гарантія 12 місяців.  

Плойка 

Професійна, конусна, Moser Curl PRO, діаметр 25 мм, 

потужність не менше 50Вт, технологія Hi-Tech Titanium. 
Електронна система управління має 6 температурних режимів – 

від 80 до 210◦ С. Корпус моделі та ручка пластикові з системою 



захисту «cool touch». Автоматичне відключення через 60 хв 

після включення. Кабель не менше 2,7 м з системою проти 
скручування. Працює від мережі 110-240 В, індикатор стану, 

дисплей. Гарантія 12 місяців. 

Плойка 

Професійна, тип стандарт, Moser Titan Curl, діаметр 32 мм, 
потужність, не менше 50Вт. Електронна система управління має 

6 температурних режимів – від 80 до 210◦ С. Титанове покриття, 

корпус моделі та ручка пластиковий з системою захисту «cool 

touch». Автоматичне відключення через 60 хв після включення. 
Кабель з системою проти скручування, не менше 2,7 м. Працює 

від мережі 110-240 В, індикатор стану, дисплей. Гарантія 12 

місяців. 

Витяжка  

Професійна для обпилювання нігтів при манікюрі, вбудована, 

мод AIR MAX MV151, з регулюванням. Потужність не менше 65 

Вт, регулятор потужності, 7 швидкісних режимів, колір білий, в 

комплекті 2 змінні мішки. Продуктивність 450-800 куб/год, 
рівень шуму 31-62 Дб. Гарантія 12 місяців. 

Фен 

Професійна модель Parlux 3200 Compact. Потік повітря 69 

м3/год, 2 швидкості потоку повітря, функція холодного повітря, 
4 температурні режими, довжина фену 20 см, вага не більше 490 

грам, довжина кабелю, не менше 3м, 2 насадки в комплекті (для 

укладання і швидкого сушіння), 2 перемикача, потужність не 

менше 1900 Вт. Колір чорний. Гарантія 12 місяців. 

Ванночка для педикюру  

Виробник: Vitek; 

Завдяки InfraRed Technology відбувається прогрів ніг і 

стимулюється приплив крові до цих ділянок тіла, активізуються 

відновні процеси в шкірі, поліпшується обмін речовин. Є 
функції вібромасажу, підігріву дна і активації бульбашок. 

Інфрачервоний випромінювач є джерелом тепла, наявність 3 

робочих режимів і 4 насадок. 
Гарантія 12 місяців. 

 


