
КОМЕРЦІЙНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТЕНЬХАРЧ" 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі холодильного обладнання,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КТВП "Коростеньхарч", ЖИТОМИРСЬКА 

ОБЛ., М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУД. 41 А. 01549871. Комунальне підприємство 

 

2.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 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади (холодильне обладнання). 

 

3.Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-P-2022-11-14-000767-a 

 

4.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 99 990 грн.00коп. 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.  

 

5.Розмір бюджетного призначення: 99 990,00 грн. Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до рішення 

Коростенської міської ради, передбачена річним планом закупівель на 2022 рік та формувалася шляхом моніторингу 

аналогічних процедур закупівель у порівнянні з ціною ринку (сайти). Методом підрахунку визначено очікувану вартість 

на основі середньої ціни ринку. 

 

6.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з 14.11.2022р. (або з 

дати укладання договору) по 31.12.2022р.  

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості холодильного обладнання визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Холодильне обладнання повинно бути новим, 

сучасним та високоефективним.  

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

предмета закупівлі: 

№ Найменування товару 

1 Морозильний лар Juka М600Р. Характеристики Морозильна скриня з прямим склом Juka М600Р . Колекція:  

Samsung Bespoke .Висота:  94.5 Ширина:  66.1 .Керування:  механічне .Клас енергоспоживання:  A+ .Тип:  

скриня .Матеріал дверей:  скло .Об'єм морозильної камери:  540 Корпус: повнорозмірний . Призначення:  для 

кафе, для магазину, побутовий Колір:  білий .Тип встановлення:  вертикальне .Глибина:  від 66 до 75 см .Система 

розморожування:  No Frost .Тип розміщення:  окремо стоячий 

2 Морозильний лар Ektor 56SGL. Корисний об'єм (л) 535.Річні витрати електроенергії (кВт/рік)  32000.Автономне 

збереження холоду (год)0.Кліматичний клас N.Система розморожування ручна. Функції та особливості. Дисплей 

Колір  білий.Тип керування механічне. Холодоагент R290.Кількість полиць/секцій (шт.) 2.Кількість ящиків/кошиків 

(шт.)6. Габарити (ВхШхГ) (см)89.Габарити в упаковці (ВхШхГ) (см)120.5.Вага (кг)76.Вага в упаковці 

(кг)88.Комплектація.*Компрессор Cubigel (Испания) *цифровой термометр *механический термостат *ручка-замок 

*Корзина-6шт *4 колеса *Инструкция. Додаткові характеристики.*Вращающийся термостат*Сливная 

трубка*Внутренняя отделка корпуса из нетоксичной стали*Разделитель 

3  Холодильна шафа вітрина Whirlpool AND.Шафа холодильна Whirlpool ADN 203/2.Холодильну шафу 

демонстраційний 320 л. Холодильна вітрина среднетемпературная: 0 ... + 10 С. Кількість полиць: 6.Розморожування: 

автоматичне. 

4 Холодильна шафа Tefcold CEV425-I 1 LED. Вид обладнання Холодильна шафа. Максимальна робоча температура 10 

град. Мінімальна робоча температура 2 град. Функціональне призначення  Для демонстрації і продажу товарів. 

Колір корпусу  Білий. Номінальна напруга 220 В. Номінальна споживана потужність295 Вт. Кількість 

секцій  1.Габаритні розміри. Довжина 595 мм. Ширина640 мм.Висота 1840 мм.Вага 75 кг. Внутрішні розміри. 

Об`єм 347 л. Внутренняя длина 470 мм. Внутрішня ширина 440 мм. Додаткові характеристики. Кількість 

дверей обладнання 1 шт. Кількість полиць 4 шт..Матеріал дверей Скло. Авторозморожування Так 

Термометр   Так. Тип двері Розпашна. Особливості Регульовані ніжки. Внутрішнє освітлення LED. 

Користувальницькі характеристики. Матеріал Метал. Тип охолодження динамічний   

 


