
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі порохотягів та комплектуючих 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 Порохотяги та комплектуючі» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-10-13-002928-c. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 380 800,00 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 порохотягів та комплектуючих 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 

Електровіник  

Електровіник KARCHER ЕВ 30/1 li-ion, або еквівалент 

Об’єм сміттєзбірника – не менш ніж 1 л. 

Рівень звукового тиску – не більше 56Дб, 

Напруга -7.2 В 

Можливість працювати без підзарядки – не менш ніж 40 хв. 

Акамулятор – літій- іонний (не менше 2.6 А/ч) 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Пароочисник   

Пароочисник KARCHER SC 4 EasyFix Premium IRON, або еквівалент 

Потужність: не менше 2000Вт 

Тиск пару: 3.5 бар 

Об’єм контейнера 0,5/0,8 л 

Час нагріву 4 хв. 

Комплектація: парова праска, ручна насадка, точичне сопло, кругла щітка, регулятор 

витрати пари, серветка мікрофібра.  

Гарантія: не менше 12 місяців. 



Порохотяг для 

сухого прибирання  

Порохотяг для сухого прибирання KARCHER Т10/1, або еквівалент 

Тип: будівельний  

Тип прибирання: сухе Пилозбірник: мішок 

Потужність всмоктування: не менше 24,4л/с  

Об'єм бака: не менше 10 л  

Матеріал бака: пластик 

Кількість мішків для стружки: 1 

Напруга живлення: не менше 220 В  

Споживана потужність: не менше 1250 Вт  

Труба всмоктування: розбірна 

Матеріал труби всмоктування: пластик  

Особливості: антистатичне коліно, тримачі для приладдя 

Технічні особливості: ножний перемикач вкл./вимк. Комплектація: всмоктувальні 

трубки – 2 шт., всмоктуючий шланг не менше 2,5 м, насадка для підлоги, фільтр-

мішок  

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Порохотяг з 

системою циклон 

KARCHER VC 3 Premium, або еквівалент 

Тип: контейнерний / без мішка  

Тип прибирання: сухе Пилозбірник: циклонний Споживана потужність: не менше 

700 Вт  

Джерело живлення: не менше 220 Вт  

Об'єм пилозбірника: не менше 0,9 л  

Фільтр: HEPA 13 

Насадки: для м'яких меблів, щілинна, підлога-килим  

Рівень шуму: не більше 76 дБ  

Труба всмоктування: телескопічна 

Довжина мережевого шнура: не менше 6 м, всмоктуючий шланг – 1,5 м, м'яка 

накладка на рукоятці, радіус дії – 7,5 м, циклонна система 

Живлення: мережа  

Колір виробника:білий  

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Порохотяг 

віконний 

KARCHER WV6 Premium, або еквівалент 

Робоча ширина всмоктуючої насадки (мм): 280 

Рабоча ширина вузької всмоктуючої насадки (мм): 170 

Обєм бака для брудної води (мл) 150 

Час роботи акумулятора (хв): 100 

Час зарядки акумулятора (хв): 170 

Тип акумулятора: літій-іонний 

Продуктивність прибирання від 1 зарядки приблизно 300 м² 

Гарантія: не менше 12 місяців. 

Електровіник 

KARCHER КВ5, або еквівалент 

Тип: бездротовий / акумуляторний електровіник 

Тип прибирання: сухе Пилозбірник: циклонний  

Труба всмоктування: телескопічна  

Час роботи від акумулятора: не менше 23хв  

Живлення: літій-іонний акумулятор 

Індивідуальне регулювання висоти ручки, інноваційна адаптивна система для 

визначення оптимального режиму прибирання конкретного покриття, легке 

транспортування і маневрування, легке прибирання волосся і вовни тварин, надійно 

усуває бруд на твердих і килимових покриттях, напруга акумулятора – не менше 3,7 

В, спустошення контейнера без контакту зі сміттям, робоча ширина щітки – 210 мм, 

зручне прибирання між стільцями і під меблями, управління однією рукою 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Щітка до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER Т 10/1 

Гарантія: не менше 12 місяців.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шланг до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER Т 10/1 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Щітка до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER Т201 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Шланг до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER Т201 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Щітка до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER Т 7/1 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Шланг до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER Т 7/1 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Щітка до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER WD2 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Шланг до 

порохотяга  
Для порохотяга KARCHER WD2 

Гарантія: не менше 12 місяців.   

Труба телескопічна 

для порохотяга  
Для  порохотяга KARCHER Т201 

Гарантія: не менше 12 місяців.   


