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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ 
БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно до пункту 

41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі 
змінами) 

            Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду Обладнання для харчоблоку, код ДК 
021:2015: 39310000-8 – Обладнання для закладів громадського харчування 
Вид та ідентифікатор закупівлі: відкриті торги  UA-P-2021-09-03-008268-c 
                        Обрунтування розміру бюджетного призначення: 
                         субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа 
для кращих результатів"-  
334 800 грн. (Триста тридцять чотири  тисячі вісімсот грн. 00 коп.); 
                        співфінансування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих результатів»-  
37 200 грн. (Триста сім тисяч двісті  грн. 00 коп.) 
                        Очікувана вартість предмету закупівлі: 372 000грн. (Триста сімдесят дві тисячі грн. 00 коп.) 
                        Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості 
предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних пропозицій із 
зазначенням діючих цін, а також моніторингу цін на даний вид продукції на сайтах у мережі Інтернет, які діють на 
дату прийняття рішення про закупівлю. 
Обгрунтування технічний та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Обладнання поставляється силами та за рахунок Учасником, вартість тендерної пропозиції повинна враховувати 
всі логістичні витрати. 
Характеристики обладнання повинні бути не гірше визначених у Таблиці 1 Додатку 2 до тендерної документації 
та вказуватись в пропозиції учасника торгів з чітким визначенням марки та моделі кожної позиції, для можливості 
перевірки вказаних технічних, якісних та кількісних характеристик. 
Таблиця 1 
  

№ 
Найменування 
товару 

Технічні характеристики, тип, марка, модель тощо* 
Од. 
виміру 

К-
ть 

Не механічна частина 

1 
Комплект Стіл 
виробничий 
  

Тип розміщення: пристінний; 
Кількість столів – 5 штук; 
Наявність борту: так, висотою 50мм 
Кількість полиць: 1; 
Матеріал виробу: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Габаритні розміри виробу: 1500х700х850; 
Каркас: профільна труба з нержавіючої сталі марки AISI 201 30х30х1 
Кількість ніг: 4 з регулювальними гвинтами 
Передні та задні ноги мають бути з’єднані між собою профільною трубою 30х30; 
Тип виконання виробу: зварний; 
Робоча поверхня посилена вологостійкою плитою ДСП 16мм 
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2 
Комплект 
Стелаж 
виробничий 

Кількість стелажів в комплекті – 5 штук; 
Кількість полиць: 5; 
Матеріал виробу: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Каркас виконаний з профільної труби 30х30х1; 
Габаритні розміри: 1000х600х1800; 
Кількість ніг: 4 з регулювальними гвинтами 
Тип виконання виробу: зварний 
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Лінія роздачі 

3 Марміт 

Тип: для перших страв 
Кількість конфорок: 2: 
Номінальна потужність, кВт: 3 
Габаритні розміри: 1200х700х850/1450 
Матеріал виробу: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Фронтальне скло: так, 6мм; 
Надбудова: 2 полиці з нержавіючої сталі марки AISI 201 з підсвічуванням; 
Направляючі для підносів; 
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4 Марміт 

Тип: для других страв; 
Місткість ванни: 3хGN 1/1; 
Номінальна потужність, кВт: 2; 
Габаритні розміри: 1200х700х850/1450; 
Матеріал виробу: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Фронтальне скло: так, 6мм; 
Надбудова: 2 полиці з нержавіючої сталі марки AISI 201 з підсвічуванням; 
Направляючі для підносів; 
Гастроємності в комплекті 
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5 
Вітрина 
холодильна 

Тип: холодильна; 
Номінальна потужність, кВт: 1 
Температурний режим, Со: +8…+10; 
Габаритні розміри: 1200х700х1800; 
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https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/17723324


Матеріал каркасу та тумби: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Матеріал вітрини: 

 зі сторони споживача оргскло, 

 бокові стороні: скло, 

 зі сторони персоналу скло. 
Конфігурація вітрини: 

 зі сторони споживача дверцята-штори, 

 бокові стороні глухі, 

 зі сторони персоналу дверцята-купе; 
Тип полиць: ґратчасті; 
Кількість полиць, шт: 2; 
Матеріал полиць: нержавіюча сталь марки AISI 304; 
Підсвічування вітрини всередині: LED 
Зі сторони персоналу частково відкрита база з полицею; 
Направляючі для підносів; 

6 
Помічник 
універсальний 

Габаритні розміри: 685х700х850/1450 
Матеріал виробу: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Надбудова: дворівнева 
1 рівень – 2хGN 1/2 65мм для хлібу 
2 рівень – 3хGN 1/6 150мм для столових приборів 
Направляючі для підносів; 
Зі сторони персоналу відкрита база з полицею; 
Робоча поверхня посилена вологостійкою плитою ДСП 16мм 
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Механічна частина 

7 
Котел 
харчоварильний 

Тип: з паровим нагрівом; 
Загальний/корисний обсяг, л: 66/60; 
Час розігрівання до 100 Со, хвилин: 35; 
Потужність, кВт: 9; 
Живлення, В: 380; 
Габарити, мм: 600х700х850; 
Стільниця, сосуд, облицювання виготовлені з нержавіючої сталі 
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8 

Посудомийка в 
комплекті з 
столами та 
додатковими 
аксесуарами 

Посудомийна машина 
Продуктивність, касет на годину: 69/35/27; 
Матеріал корпусу, миючого та нагрівальних баків: нержавіюча сталь; 
Дозатор миючого і дозатор обполіскуючого засобів: так; 
Корпус повністю ізольований, клас захисту; IPX5; 
Розмір корзин, см: 50x50; 
Висота завантаження максимальна, см: 34; 
Витрата води за цикл, л: 2,8; 
Програми мийки, с: 50/102/132; 
Насос стабілізації тиску води при обполіскувані: так; 
В комплекті 3 кошика (для тарілок, склянок і столових приладів); 
Підключення до електромережі, В: 380; 
Потужність електрична, кВт: 9.66 
Тип завантаження: купольна 
Габарити, мм: 670х785х1860 
Лівий стіл до посудомийки 
Тип розміщення: пристінний; 
Наявність борту: так, висотою 50мм 
Матеріал виробу: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Кількість мийок: 1; 
Тип мийки: зварна; 
Габарити мийки: 450х450, глибина 350 
Габаритні розміри виробу: 1200х780х850; 
Каркас: профільна труба з нержавіючої сталі марки AISI 201 30х30х1 
Кількість ніг: 4 з регулювальними гвинтами 
Передні та задні ноги мають бути з’єднані між собою профільною трубою 30х30; 
Тип виконання виробу: зварний; 
Мийка має бути розташована з лівого боку, з правого робоча поверхня шириною 600мм з отвором 
для відходів діаметром 200мм з відходопроводом довжиною 300мм; 
Робоча поверхня посилена вологостійкою плитою ДСП 16мм 
Правий стіл до посудомийки 
Тип розміщення: пристінний; 
Наявність борту: так, висотою 50мм 
З правого боку розташована полиця; 
З лівого боку напрямні для корзин: 3шт; 
Матеріал виробу: нержавіюча сталь марки AISI 201; 
Габаритні розміри виробу: 1200х700х850; 
Каркас: профільна труба з нержавіючої сталі марки AISI 201 30х30х1 
Кількість ніг: 6 з регулювальними гвинтами 
Передні та задні ноги мають бути з’єднані між собою профільною трубою 30х30; 
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Тип виконання виробу: зварний; 
Робоча поверхня посилена вологостійкою плитою ДСП 16мм 
Фільтр для води 
Об’єм, л: 12; 
Очисник: натрієва сіль; 
Робочий тиск, бар: 1,5-8; 
Миючий засіб 
Набір 2х6кг 
Обполіскуючий засіб 
Набір 2х5кг 

* - або еквівалент. 
Обов′язково додається: 
1. Копії висновків держаної санітарно-епідеміологічної служби та/або сертифікатів відповідності та/або декларацій 
про відповідність, дійсних на момент подання пропозицій, видані на ім’я виробника або його офіційного дилера чи 
дистриб’ютора в Україні запропонованого Учасником обладнання. Документи мають бути повними та мати всі 
додатки, якщо вони передбачені. 
2. Засвідчені виробником макети/креслення запропонованих виробів не механічної частини та ліній роздачі, в 
яких будуть зазначені всі необхідні габаритні параметри виробу, за для підтвердження відповідності обладнання, 
запропонованого Учасником, технічних вимог Замовника. 
3. Копію радіаційного сертифікату та протоколу радіоекологічного моніторингу нержавіючої сталі, з вказанням її 
марки, яка буде використана в якості матеріалу для виробництва обладнання не механічної частини та ліній 
роздачі, що виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації на ім’я виробника. Відповідність 
має бути підтверджена випробувальною лабораторією, що має акредитацію НААУ (Національно агентства з 
акредитації України) та відповідає вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025. Документи повинні бути видані не більше ніж 
за пів року до дати подання пропозиції. 
4. Надати гарантійний лист від учасника, що обладнання буде доставлене, розвантажене і занесене у вказане 
приміщення силами та/або за кошти постачальника протягом трьох календарних днів від дати отримання заявки 
Замовника. 
5. У випадку, якщо Учасник відповідної процедури запропоновує еквівалент товару, він додатково повинен 
надати по кожній позиції запропонованого товару технічної специфікації: 
• відомості про виробника товару або торгову марку виробника товару; 

 


