
Для забезпечення якісного та безперебійного централізованого водопостачання 

та водовідведення в смт Гвардійське виникла необхідність придбання Насосної 

станції відведення стоків та Станції підвищення тиску. 

27.04.2021 року була розпочата процедура відкритих торгів для закупівлі: 

«Насоси та компресори (Насосна станція відведення стоків. Станція 

підвищення тиску)». Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-04-27-003569-b. 

 

1.Технічні (якісні) вимоги до станції підвищення тиску: 
 

Насосна станція підвищення тиску повинна постачатися, як ергономічна установка, яка 

складається з однакових насосів з додатковими компонентами (монтажна рама, колектори, 

клапани, засувки, датчики тиску, мембранний розширювальний бак).  

Всі насоси мають бути виготовлені одним виробником та встановлені на одну 

віброкомпенсуючу базову раму (установка має бути готова до підключення). 

Ніяка речовина або продукт, які можуть впливати на токсичність, смак, запах або колір води, 

або якимсь іншим чином відобразитися на здоров’ї людини не повинні вміщуватись у 

вмонтованих трубах, фітингах та інших вузлах/компонентах, які використовуються для 

постачання питної води. 

Кожен з насосів станції підвищення тиску має бути оснащений наступними аксесуарами: 

• 2 запірні задвижки: 1 зі всмоктуючої та 1 з напірної сторони; 

• 1 запірний клапан на нагнітаючому патрубку. 

Насосна станція підвищення тиску має бути готовою для підключення, змонтована на 

надійній  базовій рамі з віброкомпенсуючими ніжками та оснащена наступними аксесуарами: 

- загальний всмоктуючий колектор на всі встановлені насоси; 

- загальний напірний колектор на всі встановлені насоси; 

- 1 мембранний напірний бак з напірної сторони, включаючи арматуру згідно до 

стандарту DIN4807; 

- 2 манометри: з напірної та всмоктуючої сторони; 

- 1 датчик тиску (4-20мА); 

- 1 датчик по захисту «сухий хід». 

 

 
         1.    Основні вимоги до насосної станції, що поставляється: 
1.1 Станція підвищення тиску складається з трьох насосів та пристроєм керування 

захисту насосними агрегатами з частотним перетворювачем з диспетчеризацією. 

1.2 Витрати в робочій точці одного насоса 1 (номінальна) :(Q) 27.0 м.куб./г. Напір (Н) не 

менше 72 м.в.с. NPSH не більше ніж 2,0 м 

1.3 Витрати в робочій точці №2 одного насоса (пікова):(Q) 39 м.куб./г.. Напір (Н) не 

менше 67 м.в.с. NPSH не більше ніж 2.5 м 

1.4 Максимальна пропускна здатність насосної станції – не менше 160 м.куб./г 

1.5 Максимальний напір насосної станції – не більше 75 м. 

1.6 Потужність електричного двигуна (одного насосного агрегата) не більше 11.0 кВт. 

1.7 Номінальна напруга двигуна,А: не більше 24.5 

1.8 Гарантійний термін служби насосної станції повинен складати не менш 2 роки з дати 

вводу в експлуатацію (Офіційне підтвердження гарантійного терміну – не менше 24 

місяці (зразок гарантійного талона на товар, що закуповується, тощо). 



1.9 Учасник має подати складі пропозиції конкурсних торгів  діючі декларацію 

відповідності, сертифікат відповідності та санітарний висновок на насоси та насосну 

станцію для системи питного водозабезпечення. 

 

 

1.9.1.Вимоги до шафи керування та захисту трьох насосної станції підвищення 

тиску з частотним регулюванням продуктивності: 

1. Умови експлуатації 

1.1 Місце встановлення: всередині приміщення; 

1.2 Температура експлуатації: від 0 до + 40 ºС; 

1.3 Кількість вводів живлення: один; 

1.4 Напруга живлення: 3/380 В/+N+PE; 

1.5 Частота живлення: 50 Гц 

 

2. Оснащення 

2.1 Навісна металоконструкція зі ступенем захисту IP54; 

2.2 Підведення кабелів: знизу; 

2.3 Примусова вентиляція шафи керування; 

2.4 Шафа керування повинна мати: головний вимикач; частотний перетворювач 

(перевага надається виробнику Danfoss), автоматичні вимикачі (окремо для 

кожного насосу), клеми для підключення силових кабелів; 

2.5 Шафа керування повинна мати: автоматичні вимикачі ланцюгів керування; блок 

живлення для ланцюгів керування; спеціалізований мікропроцесорній контролер 

з інтерфейсом RS-485 або Ethernet та протоколом Modbus, графічна монохромна 

панель оператора з україномовним або російськомовним меню та клавіатурою 

для програмування робочих параметрів системи;  органи керування; прилади 

індикації; 

2.6 Багатофункціональний контролер (панель оператора) KP-80* 
  * панель оператора KP-80* використовується на підприємстві; обслуговуючий персонал за 

багато років не мав жодних зауважень (в порівняно з іними панелями операторів). 
2.7 Перемикач вибору режимів роботи; 

2.8 Перемикач ручного пуску насоса в нештатному режимі (окремо для кожного 

насосу) ; 

2.9 Світловий індикатор мережі живлення; 

2.10 Світловий індикатор аварійного відключення насосу; 

2.11 Узагальнене реле аварії. 

 

3. Функціональні можливості 

3.1 Режими роботи  

Шафа забезпечує два режими роботи: «Штатний режим» та «Нештатний режим» 

3.1.1 Штатний режим 

В штатному режимі керування насосами  здійснюється за допомогою 

контролера за сигналами від датчика тиску (автоматичне керування 

насосами) або за сигналами з клавіатури контролера (ручне управління 

насосами через контролер). 

3.1.2 Нештатний режим 

В нештатному режимі пуск та зупинка насосів здійснюється за 

допомогою перемикачів ручного керування. Контролер фіксує перехід 

системи в нештатний режим та продовжує збір і відображення інформації 

про роботу системи. 



3.2 Контроль тиску 

3.2.1 Контроль тиску здійснюється за допомогою датчика тиску з нормованим 

виходом 4-20 мА. У шафі передбачено підключення двох таких датчиків: 

один на вході насосної установки, другий на виході. 

3.3 Алгоритм роботи насосів 

3.3.1 Оператор за допомогою панелі оператора може задати відповідний тиск в 

системі (замкнутий контур) ; 

3.3.2 Оператор за допомогою панелі оператора може задавати необхідну 

продуктивність роботи насосної установки у % (розімкнений контур) ; 

3.3.3 Основний насос працює від  частотного перетворювача. Якщо 

продуктивності основного насосу не вистачає,основний насос 

перемикається на живлення від мережі, а допоміжний насос запускається 

від частотного перетворювача; 

3.3.4 Примусова зміна насосів для вирівнювання часу роботи насосів; 

3.3.5 Резервування насосів. 

 

3.4 Функції контролю та захисту 

Шафа забезпечує захист насосів від можливих аварійних режимів: 

3.4.1 Захист від коротких замикань на лінії шафа - насос і в самій шафі;  

3.4.2 Електронний захист  від обриву однієї чи двох фаз; 

3.4.3 Електронний захист від аварійно високої напруги; 

3.4.4 Електронний захист від аварійно низької напруги; 

3.4.5 Електронний захист від струмових перевантажень 

3.4.6 Електронний захист від аварійної асиметрії струмів;  

3.4.7 Захист від перегріву обмоток статора насосів, за допомогою вбудованих 

датчиків WSK; 

3.4.8 Обмеження кількості пусків насосів; 

3.4.9 Обмеження пускового струму насосів; 

3.4.10 Обмеження часу пуску насосів; 

3.4.11 Контроль правильності чергування фаз; 

3.4.12 Захист від «сухого ходу» насосів» (комбінований від датчика тиску 4-

20мА та реле тиску); 

3.4.13 Захист від  аварійного високого тиску у трубопроводі; 

3.4.14 Захист від  аварійного низького тиску у трубопроводі; 

3.4.15 Захист від  розриву трубопроводу. 

 

3.5 Функції енергозбереження 

3.5.1 Функція зупинки останнього працюючого насоса, якщо у системі 

низький або відсутні витрати води; 

3.5.2 Частотне регулювання продуктивності кожного насоса. 

 

3.6 Функції відображення інформації 

За допомогою панелі оператора з чотирьох основних меню користувач може 

отримати наступну інформацію: 

3.6.1 Мнемосхему з відображенням поточним станом насосів, заданого та 

поточного тиску, текстової та цифрової інформації; 

3.6.2 Стан насосів: готовність, робота, аварія; 

3.6.3 Додаткова інформація по насосам: поточна частота;, кількість 

відпрацьованих мотогодин (для кожного насоса); кількість пусків за 

годину (добу); 



3.6.4 Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності, тип 

несправності, джерело несправності (частотний перетворювач, датчик, 

насос, контролер), дату та час виникнення аварії, дату та час зникнення 

аварії; 

3.6.5 Поточну дату та час. 

 

3.7 Комунікаційні функції з можливістю керування 

Передача  через інтерфейс Ethernet чи GSM модем за протоколом  Modbus 

TCP наступної інформації: 

 

3.7.1 Режим роботи системи; 

3.7.2 Заданий і поточний тиск 

3.7.3 Поточна частота;  

3.7.4 Кількість відпрацьованих мотогодин (окремо по кожному насосу); 

3.7.5 Кількість пусків в годину (добу) окремо по кожному насосу; 

3.7.6 Інформація про попередження та аварії з текстовою розшифровкою та 

прив’язкою до дати й часу; 

3.7.7 Дистанційне включення та відключення насосів 

3.7.8 Дистанційна зміна заданого значення тиску 

3.7.9 Дистанційна зміна режимів роботи насосної станції 

3.7.10 Дистанційна зміна робочих параметрів 

3.7.11 Сповіщення про помилки та аварій (SMS, Telegram) 

3.7.12 Доступ до інформації з мобільного телефона, планшета, ПК. 

 

 

    2.Технічні (якісні) вимоги до насосної станції відведення стоків 

з диспетчеризацією та комплектуючими:  

1.1 Насосна станція відведення стоків складається з двох каналізаційних насосних 

агрегата на рамі  («сухе» виконання). 

Тип монтажу – горизонтальний. 

1.2 Тип робочого колеса – двоканальне;  

1.3 Витрати в робочій точці (номінальній) одного насоса: 

1.3.1 Продуктивність (Q): 99 м.куб./г. 

1.3.2 Напір (Н): не менше:35 м.в.с. 

1.3.3 Споживання електричної енергії в робочій точці не більше ніж 16.2 кВт ( в 

робочій точці) 

1.3.4. NPSH не більше ніж 3,8 м. 

1.4 Витрати в робочій точці (пікове навантаження) одного насоса: 

1.4.1 Продуктивність: (Q) 130 м.куб./г. 

1.4.2 Напір (Н) не менше: 28 м.в.с. 

1.4.3 Споживання електричної енергії в робочій точці не більше ніж 18,0 кВт ( в 

робочій точці) 

1.4.4. NPSH не більше ніж 5,2 м. 

1.5 Діаметр всмоктую чого фланцю насосного агрегата – 80 мм. 

1.6 Діаметр напірного фланцю насосного агрегата  -80 мм. 

1.7 Потужність електричного двигуна не більше 22.0 кВт. 

1.8 Клас енергоефективності двигуна – не нижче IE3. 

1.9 Номінальний ток (A): не більше 38. 

1.10 Максимальна продуктивність насосного агрегата (Q): не менш 155 м.куб 

1.11 Максимальна продуктивність насосної станції (Q): не менш 310 м.куб 

1.12 Максимальний напір насосного агрегата (Н) не менше 49 м.в.с. 



1.13 Наявність в конструктиві насосного агрегата отвору для можливості огляду та 

бистрого доступу до робочого колеса без демонтажа насосного агрегата. 

1.14 Комлектація запірною арматурою: 

Клапан зворотний каналізаційний фланцевий  3" – 2 од. 

Засувка фланц. чавунна з гумовим клином 4" – 2 од. 

Засувка фланц. чавунна з гумовим клином 3" – 2 од. 

1.15 Гарантійний термін служби насосу агрегату повинен складати не менш 2 роки з дати 

вводу в експлуатацію.  

1.16 Учасник має подати складі пропозиції конкурсних торгів  діючі декларацію 

відповідності, сертифікат відповідності та санітарний висновок на насоси та насосну 

станцію. 

1.17 Країна виробник насосного агрегату (насосна частина та електродвигун*) – країни 

ЄС. 

1.18 Товар повинен бути новим, таким, що не був у вживанні (експлуатації), вільним від 

будь-яких прав на нього третіх осіб. 

1.19 Товар повинен бути сертифікований і вільний від митних процедур, повинен 

відповідати встановленим нормам і правилам, що має бути підтверджено 

відповідними документами в оригіналі, сертифікатами якості, сертифікатами 

відповідності, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи на насоси та 

насосну станцію (копії, завірені Учасником закупівлі). 

*комлектація електродвигуном вітчизняного чи російського виробництва 

розглядатися не будуть. 

 

 

 
Шафа керування та захисту насосної станції відведення стоків потужністю 

2х22 кВт з диспетчеризацією та комплектуючими 

 

4. Умови експлуатації 

4.1 Місце встановлення: всередині приміщення ; 

4.2 Температура експлуатації: від +5 ºС  до + 40 ºС; 

4.3 Кількість вводів живлення: один; 

4.4 Напруга живлення: 3/380 В/+N+PE; 

4.5 Частота живлення: 50 Гц 

 

5. Оснащення 

5.1 Навісна металоконструкція зі ступенем захисту IP54; 

5.2 Підведення кабелів: знизу через гермовводи; 

5.3 Шафа керування оснащена: Пристроями плавного пуску та зупинки на кожен 

насос, головний вимикач, автоматичні вимикачі (окремо для кожного насосу), 

реле напруги, клеми для підключення силових кабелів, контактори, автоматичні 

вимикачі ланцюгів керування, блок живлення для ланцюгів керування; 

спеціалізований мікропроцесорній контролер з інтерфейсом RS-485 та 

протоколом Modbus, графічна монохромный дисплей російськомовним меню та 

клавіатурою для програмування робочих параметрів системи, органи керування, 

прилади індикації, GSM модем з інтерфейсом RS-485, виносна (зовнішня) 

антена з кабелем не менше 15 м. 

5.4 Перемикач вибору режимів роботи; 

5.5 Перемикач ручного пуску насоса в нештатному режимі (окремо для кожного 

насосу); 

5.6 Світловий індикатор мережі живлення; 

5.7 Світловий індикатор аварійного відключення насосу; 



5.8 Світловий роботи насосів; 

5.9 Узагальнене реле аварії. 

 

6. Функціональні можливості 

6.1 Режими роботи  

Шафа забезпечує два режими роботи: «Штатний режим» та «Нештатний режим» 

6.1.1 Штатний режим 

В штатному режимі керування насосами  здійснюється за допомогою 

контролера за сигналами датчика рівня (автоматичне керування 

насосами) або за сигналами з клавіатури контролера (ручне управління 

насосами через контролер). 

6.1.2 Нештатний режим 

В нештатному режимі пуск та зупинка насосів здійснюється за 

допомогою перемикачів ручного керування. Контролер фіксує перехід 

системи в нештатний режим та продовжує збір і відображення інформації 

про роботу системи. 

 

6.2 Контроль рівня 

6.2.1 Контроль рівня здійснюється за допомогою датчика рівня з нормованим 

виходом 4-20 мА; 

6.2.2 Для дублювання аварійно-низького та аварійно-високого рівня у 

накопичувальному резервуарі у шафі передбачено підключення двох 

поплавкових вимикачів. 

 

6.3 Алгоритм роботи насосів 

6.3.1 Оператор задає відповідні рівні запуску та зупинки насосів(окремо для 

кожного) для автоматичного режиму роботи (для кожного насосу 

передбачена можливість вибору режиму роботи: автоматичний, ручний 

через контроллер, відключений). Насоси запускається та зупиняються у 

відповідності до заданих оператором рівнів. Кожен насос запускається 

від свого пристрою плавного пуску. 

6.3.2 Функція зміни насосів для вирівнювання напрацьованих годин; 

6.3.3 Функція резервування насосів. 

 

6.4 Функції контролю та захисту 

Шафа забезпечує захист насосів від можливих аварійних режимів: 

6.4.1 Захист від коротких замикань на лінії шафа - насос і в самій шафі;  

6.4.2 Електронний захист від аварійно високої напруги; 

6.4.3 Електронний захист від аварійно низької напруги; 

6.4.4 Захист від струмових перевантажень; 

6.4.5 Захист від перегріву обмоток статора насосів, за допомогою вбудованих 

датчиків WSK/PTC; 

6.4.6 Захист від протікання рідини у масляну камеру та клемну коробку за 

допомогою вбудованих у насос датчиків; 

6.4.7 Обмеження кількості пусків насосів; 

6.4.8 Контроль правильності чергування фаз; 

6.4.9 Захист від «сухого ходу» насосів» (комбінований від датчика рівня 4-

20мА та поплавкового вимикача); 

6.4.10 Захист від переливу; 



 

6.5 Функції відображення інформації 

За допомогою дисплею користувач може отримати наступну інформацію: 

6.5.1 Мнемосхему з відображенням поточного стану насосів, поточного рівня 

в накопичувальному резервуарі, задані рівні запуску та зупинки насосів, 

текстової та цифрової інформації; 

6.5.2 Стан насосів: готовність, робота, аварія, в резерві; 

6.5.3 Додаткова інформація по насосам: кількість відпрацьованих мотогодин 

за добу, кількість відпрацьованих мотогодин за попередню добу, 

кількість відпрацьованих мотогодин за весь час(для кожного насоса); 

6.5.4 Додаткова інформація по насосам: кількість пусків за годину, кількість 

пусків за добу,  кількість пусків за попередню добу, кількість пусків за 

весь час(для кожного насоса); 

6.5.5 Журнал аварій і попереджень, що містять код несправності, тип 

несправності, джерело несправності ( датчик, насос, контролер), дату та 

час виникнення аварії, дату та час зникнення аварії; 

6.5.6 Поточну дату та час. 

 

6.6 Комунікаційні функції з можливістю керування 

Можливість передачі  через GSM модем за протоколом  Modbus TCP наступної 

інформації: 

6.6.1 Режим роботи насоса (для кожного насоса); 

6.6.2 Задані рівні запуску насосів (для кожного насоса); 

6.6.3 Задані рівні зупинки насосів (для кожного насоса); 

6.6.4 Кількість відпрацьованих мотогодин за добу (для кожного насоса); 

6.6.5 Кількість відпрацьованих мотогодин за попередню добу (для кожного 

насоса); 

6.6.6 Кількість відпрацьованих мотогодин за весь час (для кожного насоса); 

6.6.7 Кількість пусків за годину(для кожного насоса); 

6.6.8 Кількість пусків за добу(для кожного насоса); 

6.6.9 Кількість пусків за попередню добу(для кожного насоса); 

6.6.10 Кількість пусків за весь час(для кожного насоса); 

6.6.11 Поточний рівень в накопичувальному резервуарі; 

6.6.12 Інформація про попередження та аварії з текстовою розшифровкою та 

прив’язкою до дати й часу; 

6.6.13 Дистанційне включення та відключення насосів 

6.6.14 Дистанційна зміна рівнів запуску та зупинки насосів (для кожного 

насоса); 

6.6.15 Дистанційна зміна робочих параметрів 

6.6.16 Сповіщення про помилки та аварій (SMS*, Telegram) 

6.6.17 Доступ до інформації з мобільного телефонна, планшета, ПК. 

7.Комплектуючі пристрою керування - Поплавок каналізаційний  (10 м.) – 4 од. 

 

 

 

 

 



               Обґрунтування розміру бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення визначено рішенням Черкаської селищної ради   

№ 19-03/VIII  від 24.12.2020 року «Про бюджет Черкаської селищної територіальної громади 

на 2021 р.» зі змінами за КПКВК МБ 0116030 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства». 

 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від 

потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних 

характеристик предмета закупівлі за процедурою закупівлі, а саме: 

№ 
Загальна цінова 

пропозиція 
Примітки 

1. ТОВ «СПЕРОНІ 

УКРАЇНА» 
1 563 000,00 грн (з ПДВ) 2 найменування 

2. ТОВ «НАСОС СЕРВІС» 1 686 000,00 грн (з ПДВ) 2 найменування 

3. ТОВ «ФАРТ ПРОМ»  1 423 000,00 грн (з ПДВ) 2 найменування 

 

Найменша пропозиція склала 1 423 000,00 грн (з ПДВ). 

В Річний план закупівель внесено – 1 500 000 грн (з ПДВ). 

 


