
 

 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно Річного плану 

закупівель, грн 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих торгів 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

п.8.12  

(2022) 

Електричні акумулятори, код 

ДК 021:2015 – 31430000-9 - 

Електричні акумулятори 

163 252,00 

грн. з ПДВ 

136 043,33 

грн. без ПДВ  

UA-2022-11-10-008816-a 

 

Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена для проведення заміни акумуляторів, що вийшли з ладу, та для забезпечення надійної роботи 

автономних джерел електроживлення, які забезпечують резервне електроживлення об’єктів ДП МА «Бориспіль». 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 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, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі» від 17.05.2022 №50-06-1. 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби та обсягу фінансування. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з 

урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Спосіб проведення моніторингу ринку 

Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію на наступні електронні пошти: 

akbmarketodessa@gmail.com інтернет-магазин АКБ-маркет  

info@akb-plus.com Спеціалізована торговельно-сервісна мережа «АКБ ПЛЮС» 

akb4auto@ukr.net Інтернет-магазин «Акумуляторна база» 

uigg.director@gmail.com ТОВ «Українська незалежна геологічна група 

bychkova@uaz-upi.com ТОВ «Укравтозапчастина» juliapolupan@gmail.com ТОВ «АББАТ-ПЛЮС»  

usz.muz@gmail.com ТОВ УСЗ Авто», (але комерційну пропозицію отримали від ФОП «Ротань Влолодимир Олексійович») 

sales@setevuha.ua інтернет-магазин «Setevuha.ua»  

support@can.ua інтернет-магазин КЄН  

info@tim-electro.com.ua інтернет магазин «TIM Electro» 

dima-filter@ukr.net ФОП «Белуха Дмитро Станіславович» 

bc@ustc.com.ua ТОВ «СТЦ Укравтозапчастина Біла Церква» 

http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-10-008816-a/
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grytsenko.v@gmail.com ФОП «Гриценко Вадим Едуардович» 

autoglobus.kr@gmail.com ФОП «Шуліченко Людмила Михайлівна» 

sales@acc-man.com ТОВ «АККМАН УУКРАЇНА»  

corporate@a-mega-auto.com ТОВ «А-Мега Авто»  

chaika-avto@i.ua ФОП «Чайка Світлана Филимонівна» 

info.tdvladar@gmail,com ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВЛАДАР» 

zakaz@westa.dp.ua, westa@westa-inter.com виробник МНП Корпорація «ВЕСТА» 

office@accum.com.ua ( отримав від: vip@accum.com.ua ) виробник «ACCUM GROUP» ТОВ «Запорізькі акумулятори» 

sale@sada.ua виробник «SADA» 

volynets@td-ista.com  ista@nac-ista.dp.ua , (отримано від bilenko@nac-ista.dp.ua) виробник ПрАТ «ISTA-Центр» 

online.megatex@gmail.com виробник ТОВ «Мегатекс». 

 

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

 
№ 

п/п 

Найменування  

Товару 

 

Один

иці 

вимір

у 

Кільк

ість 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація)  

1 

Акумуляторна 

батарея  
шт 10 

Акумулятор 6СТ-100 

Тип корпусу: Європейський 

Тип клем: євро-стандарт 

Показники якості та технічні характеристики: 

Напруга: 12V, 

Ємність: не менше 100AH, 

Пусковий струм: не менше 800CCA, 

Розташування клем: R+, 

Габаритні розміри:  

висота – 190 (±1,0) мм,  

довжина – 352 (±1,0) мм,  

ширина – 175 (±1,0) мм 

2 

Акумуляторна 

батарея  
шт 10 

Акумулятор 6СТ-140 

Тип корпусу: Азійський 

Тип клем: євро-стандарт 

Показники якості та технічні характеристики:  

Напруга: 12V, 

Ємність: не менше 140AH, 
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Пусковий струм: не менше 900CCA; 

Розташування клем: L+; 

Габаритні розміри:  

висота – 223 (±1,0) мм; 

довжина – 513 (±1,0) мм;  

ширина – 189 (±1,0) мм; 

3 

Акумуляторна 

батарея  
шт 10 

Акумулятор 6СТ-190 

Тип корпусу: Азійський 

Тип клем: євро-стандарт 

Показники якості та технічні характеристики: 

Напруга: 12V, 

Ємність: не менше 190AH, 

Пусковий струм: не менше 1200CCA, 

Розташування клем: L+, 

Габаритні розміри:  

висота – 223 (±1,0) мм,  

довжина – 513 (±1,0) мм,  

ширина – 223 (±1,0) мм 

 

 


