
                                                                                                                                                                           Додаток 1 

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

вартості предмета закупівлі 

мережеве обладнання 
 

1 

 

Назва 

предмету 

закупівлі 

за кодом код ДК 021:2015-32420000-3 «Мережеве обладнання»,  а саме: 

мережеве обладнання» 
 

 

2 

 

Обгрунтуван

ня технічних 

та якісних 

характеристи

к предмета 

закупівлі 

№ 

з/п 

Найменува

ння  товару 

Технічні характеристики Одиниця 

виміру 

Кількість Гарантій

ний 

термін 

(місяців) 

1 

Мережеве 

обладнанн

я: 

комутатор 

Кількість портів: 5 

Тип: некерований 

Швидкість портів: 1Гбит/с 

Формфактор: настільний 

Матеріал корпусу: метал 

 

Робоча 

вологість 

від 10% до 90% 

Робоча 

температура 

від -5 до 50 °C 

Стандарти і 

протоколи 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3x 

IEEE 802.3az 

Сертифікати FCC Class B 

CE 
 

шт 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

2 

Мережеве 

обладнанн

я: 

комутатор 

Кількість портів: 8 

Тип: некерований 

Швидкість портів: 1Гбит/с 

Формфактор: настільний 

Матеріал корпусу: метал 

Робоча 

вологість 

від 10% до 90% 

Робоча 

температура 

від -5 до 50 °C 

Стандарти і 

протоколи 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3x 

IEEE 802.3az 

Сертифікати FCC Class B 

CE 
 

шт 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

3 

Мережеве 

обладнанн

я: 

комутатор 

Кількість портів: 16 x Ethernet 

10/100/1000 Мбіт/сек,  

2 х SFP 10/100/1000 Мбіт/сек; 

Тип: керований (Layer 2) 

Тип інтерфейсу: RJ-45, SFP  

Формфактор: 19' 1U 

Матеріал корпусу: метал 

Стандарти: IEEE 802.3, 802.3u, 

шт 5 

 

 

 

 

 

24 



802.3x, 802.3ab, 802.3az 

 

4 

Мережеве 

обладнанн

я: 

комутатор 

Кількість портів: 24 x Ethernet 

10/100/1000 Мбіт/с),  

4 х SFP 10/100/1000 Мбіт/сек; 

Тип: керований (Layer 2) 

Тип інтерфейсу: RJ-45, SFP  

Формфактор: 19' 1U 

Матеріал корпусу: метал 

Стандарти: IEEE 802.3, 802.3u, 

802.3x, 802.3ab, 802.3az 

 

шт 5 

 

24 

5 

Мережеве 

обладнанн

я: 

бездротови

й 

маршрутиз

атор  

 Mikrotik hAP ac
2
 (RBD52G-

5HacD2HnD-TC) або еквівалент  

шт 5 

 

 

12 

 

 

 

Вимоги до предмету закупівлі: 

   Гарантійний термін згідно з технічними умовами заводу-виробника, ГОСТ/ДСТУ тощо. 

На підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним, якісним та кількісним 

характеристикам Учасник надає у складі пропозиції: 

- Довідку в довільній формі з описом предмета закупівлі, що буде постачати учасник та 

його  відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, 

встановлених Замовником із зазначенням: назви та марки предмету закупівлі (товару); детального 

опису основних технічних характеристик предмету закупівлі (товару); виробника предмету 

закупівлі (товару); гарантійний термін експлуатації предмету закупівлі (товару). 

- Товар повинен бути сертифікованим для продажу в Україні. Якщо товар не підлягає 

обов’язковій сертифікації, Учасник повинен надати довідку в довільній формі з посиланням на 

конкретні нормативно-правові документи України про те, що продукція не підлягає обов’язковій 

сертифікації в Україні. 

- Копію сертифікату експертизи (перевірки) типу та/або паспорт якості, та/або іншого 

документу, що підтверджує виконання визначених вимог, які підтверджують технічні і якісні 

характеристики відповідно до предмету закупівлі. 

Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим, в 

оригінальному пакуванні виробника з усім необхідним маркуванням, гарантійний лист з 

підтвердженням цих вимог - додати. 

 

 

 

3 

 

 

Обгрунтуван

ня 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі, 

розмір 

бюджетного 

призначення 

 

Мережеве обладнання, очікувана вартість предмета закупівлі:  78 000,00 грн. 

 

 

 

 



Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Телефонні апарати 
 

1 

 

Назва 

предмету 

закупівлі 

  

за кодом код ДК 021:2015-32550000-3 «Телефонне обладнання» 

 

2 

 

Обгрунтуван

ня технічних 

та якісних 

характеристи

к предмета 

закупівлі 

 

Назва вимоги Технічні параметри 

Тип  дротовий  

Регулятор рівня гучності дзвінка так 

Регулятор рівня гучності динаміка так 

Тональний набір так 

Повторний набір номера так 

Можливість кріплення на стіні так 

Матеріал кнопок прогумовані 

Гарантія від виробника не менше 12 місяців 

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип 

предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або 

еквівалент». 

Вимоги до пакування: Упаковка повинна повністю зберігати та захищати 

товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання. 
 

 

3 

 

 

Обгрунтуван

ня 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі, 

розмір 

бюджетного 

призначення 

 

Телефонні апарати, очікувана вартість предмета закупівлі:   
10580,00 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 



1 Назва предмету закупівлі  Дератизація приміщень  

 

 

 

2 

 

 

Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Дератизація приміщень за кодом відповідно до 

Національного класифікатора  

ДК 021:2015:90920000-2: «Послуги із санітарно-

гігієнічної обробки приміщень» 

 

Надання послуг щодо знищення у приміщеннях 

гризунів (дератизація)  повинно надаватися  з 

дотриманням вимог  Закону України від 24.02.1994 року  

№ 4004- ХІІ « Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Закону України  

від 06.04.2000 року № 1645-ІІ   « Про захист населення 

від інфекційних хвороб».  

Місце надання послуг: Перелік об’єктів та обсяг 

приміщень - згідно Таблиці №1 

Термін надання послуг: з моменту підписання Договору по 

28.12.2021. 

Кількість послуг - 1 послуга: 

Кількість обробок на кожному об’єкті: 2 рази. 

 

 

1. Виконавець послуг з дератизації повинен виконати комплекс 

заходів щодо знищення гризунів  

(щурів, мишей) на об’єктах Замовника. 

2. Виконавець надає послугу належної якості з дотриманням 

норм законодавства які  

регламентують діяльність в даній сфері. 

3.  Виконавець гарантує якість послуги, що надається і 

підтверджує якість відповідним  

гарантійним листом.  

4. Послугу повинно бути надано в спорудах та будинках, 

визначених Замовником в технічному  

завданні. 

5. При наданні послуги Виконавець повинен використовувати 

препарати (засоби), які  

зареєстровані і дозволені до застосування в Україні, а також на 

які є сертифікат якості, що видається  

виробником.  

6. Суб'єкт господарювання забезпечує контроль за викидами в 

атмосферне повітря шкідливих  

речовин, що входять до складу дератизаційних засобів, містять 

залишки компонентів, відповідно до вимог Державних 

санітарних правил. 

7. Захист ґрунту від забруднення побутовими і промисловими 



відходами, які містять залишки  

компонентів дератизаційних засобів, провадять відповідно до 

вимог Санітарних правил і норм. 

Якість наданих послуг повинна відповідати законодавчим 

актам України: 

- «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 № 2498-XII; 

- «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023- XII; 

- «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 

06.04.2000 №1645-ІІІ,  

- «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 

02.03.2015 №222-VІІІ. 

 

 

Учасник, надає інформацію про необхідні 

технічні, якісні, кількісні характеристики предмета 

закупівлі згідно цього додатку на фірмовому бланку 

(при наявності) за підписом уповноваженої особи 

завірену печаткою. 

Учасник може зазначити конкретні назви засобів, 

обладнань, інвентарю, який він збирається застосовувати під час 

надання послуг.   

Перелік об’єктів та обсяг приміщень. 

Таблиця 1 

   
№ 

з/

п 

Найменування Послуги 
Кількість, 

одиниць, кв.м. 

 

Послуги з дератизації за 

дислокацією об’єктів, а 
саме: 

 

1 м. Одеса,  вул. Семінарська, 5 4219,40 

2 м. Одеса, Старобазарний 

сквер, 3 
529,80 

3 м. Одеса, Французький 

бульвар, 7 
2257,70 

4 м. Одеса, Ланжеронівська, 15   1122,41 

5 м. Одеса, Південна, 1 298,12 

6 м. Одеса, пр-т Ак. Глушка, 

17/2 
2488,50 

7 м.Одеса, вул.Стовпова, 

буд.17Б 
3300,00 

8 м.Одеса, вул.Ак.Заболотного, 

38А 
3581,60 

9 Одеська обл.,  м. Подільськ, 

вул. Мельниченко, 126 
870,10 

10 Одеська обл., смт. Окни, 

вул.Європейська, 7 
624,60 

11 Одеська обл.,  смт Любашівка, 

вул. Зоряна, 11 
350,40 

12 Одеська обл.,  смт. Саврань, 

вул. Центральна, 41 
502,20 

13 Одеська обл., м. Ананьїв,вул. 

Виноградова, 21 
282,00 



14 Одеська обл.,  м. Кодима пл. 

Перемоги, 8 
114,00 

15 Одеська обл.,  м. Балта вул. 

Любомирська,195 
585,00 

16 Одеська обл.,  смт. 

Миколаївка, вул. 

Карпішина,55 

497,60 

17 Одеська обл.,  смт.Захарівка, 

вул. Першого Травня, 37 
735,60 

18 Одеська обл.,  смт.  Доброслав,  

проспект 40-річчя 

Визволення,7 

802,40 

19 Одеська обл.,  смт. Велика 

Михайлівка, вул.Соборна 34в 
938,40 

20 Одеська обл.,  м. Роздільна, 

вул. Європейська,37 
653,90 

21 Одеська обл., смт.Іванівка, 

вул.Центральна, 96 
328,40 

22 Одеська обл., м.Южне,   вул. 

Новобілярська, 24/3 
304,80 

23 Одеська обл., м. Березівка, 

площа Генерала Плієва, 21 
843,30 

24 Одеська обл.,  смт. Ширяєве, 

вул. Шклярука, буд. 13 
268,34 

25 Одеська обл.,  м. Чорноморськ  

вул. Шевченка, буд. 3 
1619,70 

26 Одеська обл.,  м. Білгород-

Дністровський, вул. 

Московська, буд. 18А 

1981,00 

27 Одеська обл.,  смт. Овідіополь,  

вул. Шевченка, буд. 214 
2324,40 

28 Одеська обл.,  м.Біляївка, вул. 

Костіна,3а 
1140,00 

29 Одеська обл.,  м.Ізмаїл, вул. 

Кишинівська, 3 
1850,40 

30 Одеська обл.,  м. Болград,  вул. 

Болгарських ополченців, 24 
1002,30 

31 Одеська обл.,  м.Кілія, вул. 

Кіченка, буд.54 
317,00 

32 Одеська обл., м.Рені, вул. 

Дунайська, 88 "А" 
892,47 

33 Одеська обл.,  м.Арциз, вул. 

Інтернаціональна,8 
1351,80 

34 Одеська обл.,  смт 

Татарбунари, вул. Князева, 2 
453,50 

35 Одеська обл.,  смт. Сарата, вул. 

Чкалова, 23 
721,60 

36 Одеська обл.,  смт. Тарутине,  

вул. Шевченка Тараса, 2 
161,80 

 РАЗОМ: 40 314,54 
 

 

3 

 

 

Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість – 209 800,00 грн. (двісті дев’ять тисяч 

вісімсот гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ. 

 

 


