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КЗ ЛОР Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти   

Код в ЄДРПОУ 22333618 

79059, Україна , Львівська обл., місто Львів, вул. Миколайчука, 9 

Кобилко Соломія Василівна 

+380672520107 

medcolpo@gmail.com 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі предмета закупівлі  

Комплект кондиціонерів 

(ДК 021:2015:42510000-4: Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне 

обладнання та фільтрувальні пристрої) 

 

розміру  бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

(UA-2022-11-25-013746-a) 

Замовник: КЗ ЛОР Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти. 

Предмет закупівлі: Комплект кондиціонерів 

(ДК 021:2015:42510000-4: Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне 

обладнання та фільтрувальні пристрої) 

 

 

Вид процедури: відкриті торги.з особливостями. 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 515`946.00 грн з ПДВ. 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-25-013746-a


       Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Обгрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: Розмір 

бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про 

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" 

  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої 

кошторисної документації та затверджені Експертний звіт №390/22-РБК/ЕЗ від 20 вересня 

2022р. 

 

 

Технічні характеристики обладнання Од. 

виміру 
Кількість 

Кондиціонер касетного типу 

Електроживлення  - 220В/50Гц/1ф 

Потужність на нагрівання – 0,88-7,03 кВт 

Споживча потужність на нагрівання – не більше 2,6 кВт 

Клас енергоефективності на нагрівання – не менше А+++ 

Рівень звукової потужності внутрішнього блоку – не більше 57 дБ 

Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) – не більше 570х260х570 

Тип компресора – inverter 

Довжина магістралі – не більше 30 м.п. 

Фреон - R32 

комплект 2 

 

 

 

Технічні характеристики обладнання Од. 

виміру 
Кількість 

Кондиціонер касетного типу 

Електроживлення  - 220В/50Гц/1ф 

Потужність на нагрівання – 1,03-5,57 кВт 

Споживча потужність на нагрівання – не більше 1,8 кВт 

Клас енергоефективності на нагрівання – не менше А+++ 

Рівень звукової потужності внутрішнього блоку – не більше 51 дБ 

Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) – не більше 570х260х570 

комплект 6 



Тип компресора – inverter 

Довжина магістралі – не більше 25 м.п. 

Фреон - R32 

 

 

Зміни що вносились: 
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