
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):  ДК 

021:2015 – 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне (Папір офісний). 

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2022-08-31-007685-а   

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
З метою забезпечення належних умов роботи працівників центрального апарату Міністерства 

освіти і науки України, оголошено процедуру “відкриті торги” на закупівлю товару згідно ДК 021:2015 

– 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне (Папір офісний).   

Кількість паперу (1885 пачок), яку передбачається закупити, визначено відповідно до аналізу 

фактичного використання паперу для друку працівниками Міністерства з метою забезпечення 

належного функціонування центрального апарату. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням реальних потреб 

і оптимального співвідношення ціни та якості.  

Папір повинен бути багатоцільовим, для усіх видів копіювальних, багатофункціональних 

пристроїв та принтерів, що перебувають у користуванні Міністерства.  

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за КПКВК 2201010 «Загальне 

керівництво та управління у сфері освіти і науки» відповідно до кошторису на 2022 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 430 000, 00 грн. (чотириста тридцять тисяч гривень 00 

копійок). 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом 

пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у 

відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння 

ринкових цін, беручи до уваги  наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням   

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#Text  

8. Процедура закупівлі: 

Застосовується процедури відкритих торгів. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#Text

