
Додаток 2 

До протоколу від 01 грудня  2022 року 

 

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):  по предмету «Протигаз захисний» - код національного класифікатора України ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 35810000-5 Індивідуальне обмундирування. 

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-P-2021-12-02-016100-а    

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
На виконання пункту 20―1 статті 18 Кодексу цивільного захисту України та абзаців 5, 11 пункту 

2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 «Про затвердження 

порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного 

захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 

дозиметричного і хімічного контролю» Міністерство освіти і науки України (далі - МОН), з 

метою захисту працівників апарату МОН у разі застосування зброї масового ураження або у разі 

виникнення надзвичайної ситуації чи терористичних актів на об’єктах, що використовують у 

своєму виробництві небезпечні речовини в умовах воєнного стану, запланувало придбати  засоби 

індивідуального захисту органів дихання, Протигази захисні, для працівників апарату МОН.  

Протигаз цивільний фільтруючий (в комплекті*) призначений для захисту органів 

дихання, обличчя і очей від бойових отруйних речовин, у тому числі радіоактивного пилу, 

біологічних аерозолів, аварійно хімічних небезпечних речовин і аварійно хімічних небезпечних 

речовин інгаляційної дії, радіонуклідів йоду і його органічних з’єднань. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 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: 1080 000,00 грн (один мільйон вісімдесят 

тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість визначена на підставі моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та 

аналізу загальнодоступної інформації про ціни виконавців, що містяться у відкритому доступі.  

8. Процедура закупівлі: 

Застосовується процедури відкритих торгів з особливостями. 
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Додаток 3 

До протоколу від 30 листопада 2022 року 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням уповноваженої особи відповідальних 

за організацію та проведення процедури 

закупівель/спрощених закупівель в апараті 

Міністерства освіти і науки України 

(від 1 грудня 2022 року) 

 

 

 
_______________  Марина ЗАХАРЕВИЧ 

  

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

на закупівлю товару  

 

35810000-5 Індивідуальне обмундирування 

(Протигаз захисний) 
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