
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі  

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 

ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 62489, Україна, 

Харківська область, Харківський район, селище міського типу 

Безлюдівка, вул. Зміївська, будинок 48; код за ЄДРПОУ – 44094653; 
категорія замовника – орган державної влади. 

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 і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 30210000-4 – «Машини для 

обробки даних (апаратна частина)» (комп’ютер персональний у 
комплекті, ноутбук) Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2021-07-20-004319-b 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб замовниката відповідають базовим технічним 
вимогам до таких товарів визаченому типовим переліком затвердженому 

Наказом Міністерства освіти України № 1440 від 02 листопада 2017 р. 

 

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 
призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2021 

рік, становить 381500 грн з ПДВ та передбачалася закупівля в обсязі– 

комп’ютер персональний у комплекті – 5шт, та ноутбук -19 шт. 

 
4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 381500 грн з ПДВ. 

 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з  

моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної  
інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому  

доступі. 

 

 



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 

ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 62489, Україна, 

Харківська область, Харківський район, селище міського типу 

Безлюдівка, вул. Зміївська, будинок 48; код за ЄДРПОУ – 44094653; 
категорія замовника – орган державної влади. 

2. 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 і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності): «Код ДК 021:2015 - 32320000-2: «Телевізійне й 

аудіовізуальне обладнання» (інтерактивний мультимедійний комплекс)». 

Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2021-07-20-004393-b 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб замовниката відповідають базовим технічним 

вимогам до таких товарів визаченому типовим переліком затвердженому 

Наказом Міністерства освіти України № 574 від 29 квітня 2020 р. 

 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2021 

рік, становить 800 000 грн з ПДВ та передбачалася закупівля в обсязі– 16 

комплектів. 

 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 800 000 грн з ПДВ. 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з  

проведенням  моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу  

загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у  

відкритому доступі. 

 

 

 


