
 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1 Назва предмету закупівлі  Джерело безперебійного живлення 

 

 

 

2 

 

 

Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

1.  Обсяги робіт зазначено у дефектному акті 
Джерело безперебійного живлення з 

характеристиками не гіршими ніж наведені у 

таблиці, у кількості 15 шт.: 

 

№ 

п/

п 

Найменування 

характеристики 
Технічні вимоги 

При

мітки 

1 Тип Online  

2 Конструктів 

Монтаж в 

стандартну 

монтажну 19” 

стійку, та підлогу  

 

3 
Вихідна потужність, 

не менше, ВА / Вт 
1000 / 1000 

 

4 
Коефіцієнт 

потужності по виходу  
1,00 

 

5 
Діапазон вхідної 

напруги, не гірше, В 
160 - 300 

 

6 
Частота вхідної 

напруги, Гц 
40-70 

 

7 Вихідна напруга, В 220 - 240  

8 
Частота вихідної 

напруги, Гц 
50  

 

9 Чиста синусоїда Так  

1

0 
Сухі контакти Так 

 

1

1 
Підтримка генератора Так 

 

1

2 

Час повного заряду 

(більше 90%), не 

більше, год 

3 

 

1

3 

ЖК монітор режимів 

роботи пристрою  
Так 

 



1

4 

Можливість 

підключення 

додаткової батареї 

Так 

 

1

5 

Сумісність інтеграції 

з хмарним  

програмним 

забезпечення 

WinPower, для 

віддаленого 

керування та 

моніторингу 

Так, обов’язково 

 

1

6 
Інтерфейси  

USB, RS-232,  

EPO Порт 

 

1

7 
Підтримка HID Так 

 

1

7 

Рівень шуму, не 

більше, дБ 
50 

 

1

8 

Діапазон робочої 

температури 

оточуючого 

середовища, °C 

0 - 45 

 

1

9 

Діапазон робочої 

відносної вологості 

оточуючого 

середовища, % 

0 - 95 

 

1

8 
Тип вихідних роз'ємів IEC C13 Outlet 

 

1

9 

Кількість вихідних 

роз'ємів, не менше 
8 

 

2

0 

Батарея, кількість, не 

менше 
3 

 

2

1 
Батарея, напруга, В 12 

 

2

2 

Батарея, ємність, не 

менше,  Аh 
7 

 

2

3 

Можливість «гарячої» 

заміни батареї 
Так 

 

2 Комплектація USB кабель,  



 

 

 

Вимоги до предмету закупівлі: 

 Якість та комплектність товару має відповідати 

вимогам нормативно-технічної документації, яка діє на 

території України, сертифікату виробника, стандартам 

якості (сертифікатам якості, сертифікатам відповідності, 

технічним вимогам) та іншій документації, що 

встановлює вимоги до якості товару такого типу. Якість 

товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих 

нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). 

 Товар повинен бути новим та таким, що не був у 

використанні та не був відновленим, в оригінальному 

пакуванні виробника з усім необхідним маркуванням. 

У складі  тендерної  пропозиції для підтвердження 

якісних та інших характеристик товару, Учасником 

повинно бути надано  документи, що підтверджують 

якість товару: 

- документальне підтвердження у вигляді 

авторизаційного листа від виробника обладнання або 

його офіційного представництва на території України, 

щодо партнерських відносин з Учасником, які необхідні 

для продажу/поставки запропонованого товару; 

- довідка (форма довільна) щодо застосування заходів 

із захисту  

4 вертикальний 

тримач, кріплення 

в стійку, 2 кабелі 

IEC, кабель 

живлення, 

інструкція 

користувача 

2

5 

Глибина пристрою, не 

більше, важливо 
450мм 

 

2

6 

Висота пристрою, не 

більше, важливо 
90мм 

 

2

7 

Гарантійний термін, 

не менше, місяців 
24 (від виробника) 

 

 

 

 

3 

 

 

Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

 180 000,00 грн. (сто вісімдесят тисяч гривень 00 

копійок),  

 в т.ч. ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Назва предмету закупівлі  Акумуляторні батареї  
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Акумуляторні батареї з характеристиками не 

гіршими ніж наведені у таблиці, у кількості 40 шт.: 

 

 

Вимоги до предмету закупівлі: 

 Якість та комплектність товару має відповідати 

вимогам нормативно-технічної документації, яка діє на 

території України, сертифікату виробника, стандартам 

якості (сертифікатам якості, сертифікатам відповідності, 

технічним вимогам) та іншій документації, що 

встановлює вимоги до якості товару такого типу. Якість 

товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих 

нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). 

 Товар повинен бути новим та таким, що не був у 

використанні та не був відновленим, в оригінальному 

пакуванні виробника з усім необхідним маркуванням. 

У складі  тендерної  пропозиції для підтвердження 

якісних та інших характеристик товару, Учасником 

повинно бути надано  документи, що підтверджують 

якість товару: 

- гарантійний лист підтвердження, що  товар офіційно 

завезений в Україну; 

- довідка (форма довільна) щодо застосування заходів із 

захисту довкілля. 

  

 

Примітка: 

 

*Посилання у викладеній інформації на конкретні 

моделі пов’язано з необхідністю заміни аналогічних або 

сумісних запасних частин в наявних джерелах 

безперебійного живлення АРС Smart-UPS RT3000 

        

 

 

 

№ 

п/

п 

Найменування 

характеристики 
Технічні вимоги 

При

мітки 

1 Модель 

CSB HR1221WF2 

або B.B.Battery 

HR5.8-12* 

 

2 Клеми  

F2 (ширина 

6,35мм)  або T2 

(ширина 6,35мм) 

 

3 
Гарантійний термін, 

не менше, місяців 
12 (від виробника) 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

 Очікувана вартість – 28 000,00 грн. (двадцять вісім 

тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 

 

 

 

 

 
 

 

 


