
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі побутових приладів різних 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): Код ДК 021:2015 - «39710000-2 Електричні 

побутові прилади Побутові прилади різні» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-10-13-003177-c. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 213 200,00 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 20 

робочих днів з дати підписання договору. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості побутових приладів різних визначені з урахуванням 

реальних потреб підприємства, оптимального співвідношення ціни та якості, нормативних документів до даного 

виду товару. 

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

характеристик предмета закупівлі:  

Найменування  Технічні характеристики 

Порохотяг з системою циклон 

для сухого прибирання  

Samsung VC07T355MVC/UK, або еквівалент 

Тип порохотяга: контейнерний/без мішка  

Тип прибирання: сухе 

Споживча потужність: не менше 750 Вт 

Потужність всмоктування: не менше 200 Вт  

Обєм пилозбірника: не меншне 2,5 л Регулювання потужності: на корпусі 

Тип фільтра: HEPA 13 

Насадки: для мяких мебелів, основна, пол-килим, для щілин 

Рівень шуму: не більше 79 Дб 

Труба всмоктування: телескопічна 

Довжина мережевого шнура: не менше 6м, автозмотування. 

Живлення: від мережі 

Комплектація: порохотяг, насадки, інструкція, гарантійний талон 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Порохотяг ручний паровий Rowenta RY8561WH, або еквівалент 

Вид прибирання: Сухе, парове 



Тип пилозбірника: Контейнер (циклон) 

Система фільтрації: Циклон 

Споживана потужність: не менше 1700 Вт 

Об'єм пилозбірника: 0,5 л 

Об'єм резервуару для води: 0,4л 

Рівень шуму: не більше 85 дБ 

Довжина шнура: не менше 8 м 

Час безперервної подачі пари: до 30 хвилин 

Ганчірка з мікрофібри: всі типи пілогових покриттів 

В комплекті наявна сумка для зберігання аксесуарів 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Порохотяг для сухого 

прибирання 

Bosch BGS2POW1, або еквівалент 

Змотування кабелю: Автоматичне, 

Телескопічна труба, 

Фільтр НЕРА 13 

Контейнер: 1,4 л, 

Рівень шуму: не більше 79Дб, 

Універсальна щітка – підлога/ килим, 

Щітка для паркету, ламінату. 

Потужність: не менше 750 Вт. 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Сушарка для рук  

ELEKTROLUX EHDA/W-2500, або еквівалент 

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь, колір білий 

Тип установки: настінний 

Потужність: не менше 2500 Вт  

Максимальна швидкість потоку: 30м/с 

Температура нагрівання: до +50°С 

Захист від перегрівання: так 

Тип включення: автоматичний 

Рівень шуму: не більше 80Дб 

Комплектація: сушарка, набір елементів для кріплення 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Сушарка для рук 

Ballu BAHD-2000DM, або еквівалент 

Матеріал корпусу: пластик, колір білий 

Тип установки: настінний 

Потужність: не менше 2000 Вт  

Максимальна швидкість потоку: 15м/с 

Рівень шуму: не більше 60Дб 

Захист від перегрівання: так 

Тип включення: автоматичний 

Комплектація: сушарка, набір елементів для кріплення  

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Чайник електричний 

BRAUN WK 300, або еквівалент 

Колір: білий 

Потужність: не менше 2200 Вт  

Матеріал корпусу: пластик 

Захист від перегріву, відключення без води 

Обєм: не менше 1,7 л  

Тип нагріваючого елементу: прихований (диск)  

Оснащення: індикатор рівня води, поворот на підставці на 360°, фільтр для 

води 

Довжина мережевого шнура: не менше 0,8 м  

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Чайник електричний 

Midea MK 17S30B2, або еквівалент 

Потужність: не менше 2200 Вт  

Матеріал корпусу: нержавіюча сталь 

Відключення без води  

Об'єм: не менше 1,7 л 

Тип нагрівального елемента:  прихований (диск) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащення: індикатор рівня води, поворот на підставці на 360°, фільтр для 

води 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Праска 

Braun 4690-TS785ESTP, або еквівалент 

Потужність: не менше 2400 Вт, 

Покриття підошви: Eloxal Plus, 

Матеріал підошки: алюміній, 

Відпарювання: вертикальний пар, 

Паровий носик, паровий удар, постійний пар. 

Насадки: для делікатних тканин, 

Потужність постійного пару: 50г/хв, 

Потужність парового удару: 210 г/хв, 

Об’єм для води: 400 мл, 

Колір: сірий з білим.  

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Щітка до порохотяга   Для порохотяга Nilfisk VP 300 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Шланг до порохотяга Для порохотяга Nilfisk VP 300 

Гарантія: не менше 12 місяців. 


