
 

                                                                                                                                                                           Додаток 1 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 
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Назва предмету закупівлі 
 

Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу  

та лічильника газу  : 

Лот 1 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу(Одеська 

обл., м.Чорноморськ, вул.Шевченка, 3) 

Лот 2 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газута лічильника 

газу (Одеська обл., м.Роздільна, вул.Європейська, 37) 

Лот 3 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Рені, вул. Дунайська,88А) 

Лот 4 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., смт.Доброслав, Проспект 40 – річчя  Визволення,7) 

Лот 5 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., смт.Овідіополь, вул.Т.Шевченка, 214) 

Лот 6 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу  (Одеська 

обл., м.Болград, вул. Болгарських ополченців,24) 

Лот 7 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл.,  смт.Велика Михайлівка, вул.Соборна, 31-В) 

Лот 8 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газута лічильника 

газу (Одеська обл.,  м.Балта, вул.Любомирська, 195) 

Лот 9 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Березівка, площа Генерала Плієва, 21) 

Лот 10 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Ананьїв, вул.Виноградова, 21) 

Лот 11 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Біляївка, вул. Костіна, 3-А) 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик предмета 

закупівлі 

Лот 1  Сигналізатор газуСГБ 1 (CO-CH)  - 2 обладнення 
Лот 2 Повірка сигналізатора газу Лелека-2 КСГ-ИР-АС (метан, окис 

вуглецю) Сигналізатор витоку газа – 1 обладнення 

Повірка лічильника газу САМГАЗ ВК-G10, У715 2012 – 1 обладнення  

Лот 3 Сигналізатор газу – СТРАЖ – 1 обладнення 

Лот 4  Сигналізатор газу Лелека-2 КСГ-ИР-АС – 1 обладнення 

Лот 5 Сигналізатор газу Лелека – 1 обладнення 

Лот 6  Сигналізатор газу СГБ -1 -2-«Б» -  1 обладнення 

Лот 7  Сигналізатор газу: ДП «Газаналітприлад», газосигналізатор газу 

«Лелека», КСГ – ИР-АС ТУ У 33.2-20016760-008-2002 -1 обладнення 

Лот 8  Сигналізатор газу ( метан / угарний газ)СГБ – 1- 2Б – 1 обладнення 

Лічильник газу : BK Elster   G – 10 № 30223840 – 1 обладнення 

Лот 9 Сигналізатор  газу «Страж»  S 51АЗК – 1 обладнення 

Лот 10 Сигналізатор газу ВАРТА 2-03 -1 обладнення 

Лот 11 Сигналізатор газу СГБ-1-7Б – 1 обладнення 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного призначення 

 

Лот 1 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Чорноморськ, вул.Шевченка, 3) - очікувана вартість послуги: 1000 

грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 2 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу та 

лічильника газу (Одеська обл., м.Роздільна, вул.Європейська, 37) -

очікувана вартість послуги: 2500 грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 3 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Рені, вул. Дунайська,88А) -очікувана вартість послуги: 3000 грн. у 

т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 4 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 



обл., смт.Доброслав, Проспект 40 – річчя  Визволення,7) - очікувана 

вартість послуги: 1500 грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 5 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., смт.Овідіополь, вул.Т.Шевченка, 214)- очікувана вартість послуги: 

450 грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 6 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Болград, вул. Болгарських ополченців,24)- очікувана вартість 

послуги: 3000 грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 7 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл.,  смт.Велика Михайлівка, вул.Соборна, 31-В) - очікувана вартість 

послуги: 1000 грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 8 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу та 

лічильника газу  (Одеська обл.,  м.Балта, вул.Любомирська, 195) - 

очікувана вартість послуги: 1370 грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 9 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Березівка, площа Генерала Плієва, 21) - очікувана вартість послуги: 

500 грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 10 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Ананьїв, вул.Виноградова, 21) - очікувана вартість послуги: 125 

грн. у т.ч. ПДВ  або без ПДВ; 

Лот 11 Технічне обслуговування та повірка сигналізатора газу (Одеська 

обл., м.Біляївка, вул. Костіна, 3-А) - очікувана вартість послуги: 1000 грн. 

у т.ч. ПДВ  або без ПДВ. 

 

 


