
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі комп’ютерних комплектуючих , розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державне 

спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»,  Код 

ЄДРПОУ: 37197102,  м. Чорнобиль вул. Кірова,52,  07270, Категорія -  Юридична особа, яка здійснює 

діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.  

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): Акумуляторні батареї для джерел 

безперебійного живлення (ДБЖ) згідно коду ДК 021:2015: 31430000-9 Електричні акумулятори 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-12-00-010318-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 259 200,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до 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.  

Розмір бюджетного призначення: 2 259 200,00 грн. - Державний бюджет України, спеціальний фонд 

КПКВК 2708090. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання:  з дати 

укладання договору  та не пізніше 23 грудня 2022 року. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості : Товар по якості повинен відповідати технічним умовам 

та стандартам виробника. 

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

характеристик предмета закупівлі: 

 

№  

за/п 

Найменування Товару 

 

Кількість, 

шт. 

 

Детальний опис технічних параметрів 

 

1.  

Акумуляторна батарея 12В х 7Аг для 

джерел безперебійного живлення (ДБЖ) 

           39 Акумуляторна батарея 12В х 7Аг для 

джерел безперебійного живлення (ДБЖ) 

- рік виготовлення 2021-2022 

 

2.  

Акумуляторна батарея для джерел 

безперебійного живлення (ДБЖ) 

           112 Акумуляторна батарея для джерел 

безперебійного живлення (ДБЖ): 

- рік виготовлення 2021-2022, 

-тип-  мультигелевий/гелевий, 

-номінальна ємність – 100Аг, 
- номінальна напруга -12 В, 

- тип клеми- під болт М6 або М8, 

- ресурс циклів заряду/розряду ≥600, 

- внутрішній опір ≤ 5 мОм 

 


