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): послуги з прибирання приміщень та прибудинкової території адмінбудівлі за
адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, найменування якого згідно з Національним
класифікатором України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 – 90910000-9 –
Послуги з прибирання.
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-28-006257-c
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби
Міністерства освіти і науки України (послуги з прибирання приміщень та прибудинкової
території адмінбудівлі за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16) з урахуванням вимог діючих
санітарних та санітарно-гігієнічних норм, а також передбачають необхідність застосування
заходів із захисту довкілля.
Термін (строк) надання послуг — з дати укладання договору по 31.12.2022 р.
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 бюджетного запиту
на 2022 рік.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 600000,00 грн (шістсот тисяч грн 00 коп.) з
ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх
ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних
пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками
закупівлі.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відбувалось на підставі даних ринку, а саме
інформації з отриманих комерційних пропозицій на момент вивчення ринку згідно із пунктом
1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін.
7. Процедура закупівлі:
Застосовується процедура відкритих торгів.

