Додаток
до протоколу від 21.10.2021 № 33/21
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: Міністерство освіти і науки України; пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; код за
ЄДРПОУ – 38621185; 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): папір офісний, найменування якого згідно з Національним класифікатором України
«Єдиний закупівельний словник» (ДК 021:2015 – 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне)
3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-P-2021-10-22-004616-a
4.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання —з дати укладання договору по 25.12.2021 р.
Згідно з Законом та за потребами Міністерства передбачена закупівля паперу офісного,
найменування якого згідно з Національним класифікатором України «Єдиний закупівельний
словник» (ДК 021:2015 – 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне).
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості паперу визначені з урахуванням реальних
потреб Міністерства та оптимального співвідношення ціни та якості. Папір повинен бути
багатоцільовим, для усіх видів копіювальних та факсимільних апаратів.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення
визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за КПКВК 2201010
«Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» відповідно до бюджетного запиту на
2021 рік.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 250 000,00 грн (двісті п’ятдесят тисяч грн 00 коп.)
з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на
ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.
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, а саме:
згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
7. Процедура закупівлі:
Застосовується процедура відкритих торгів з публікацією англійською мовою через
централізовану закупівельну організацію, а саме ДУ "Професійні закупівлі".

