
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року           

№ 1266  "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р.№ 710" надається обґрунтування технічних і 

якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру 

бюджетного призначення.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до погодженого кошторису та плану 

асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік Міністерства молоді та спорту 

України за КПКВК 3401010 «Керівництво та управління у сфері молоді та спорту» 

Міністерством фінансів України від 27.01.2021 № 08010-07/340-5/2283, та Довідки 

про зміни до річного розпису бюджету на 2021 рік затвердженою Міністерством 

фінансів України від 25.06.2021 №337, на закупівлю ноутбуків, системних блоків, 

планшетів (ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина), становить 883 500,00 грн з ПДВ.  

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-02-011139-b 

Предмет закупівлі: Ноутбуки, системні блоки, планшети (Код за ДК 021:2015 – 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) 

Вид процедури: відкриті торги.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.03.2021         

№ 233-р Про визначення державного підприємства «Українські спеціальні 

системи» централізованою закупівельною організацією – надалі ЦЗО, яка 

проводить тендери та закупівлі за рамковими угодами товарів і послуг в інтересах 

замовників згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та 

Регламенту взаємодії замовників з Державним підприємством «Українські 

спеціальні системи» з питань організації, підготовки та проведення закупівель 

централізованою закупівельною організацією (для замовників, в інтересах яких 

проведення тендерів і закупівель за рамковими угодами через централізовану 

закупівельну організацію є обов’язковим) затверджений наказом ДП «Українські 

спеціальні системи» від 25.03.2021 №39, замовник самостійно визначає потребу в 

закупівлі, яку планує передати до ЦЗО та вносить інформацію про закупівлю у 

власний річний план закупівель. 

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення: 

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась 

Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275 

З метою розрахунку очікуваної вартості закупівлі було використано метод 

порівняння ринкових цін, а також було взято до уваги отримані комерційні 

пропозиції від декількох постачальників відповідної продукції.  

Для отримання інформації про ціну предмета закупівлі було здійснено 

пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі на сайтах постачальників відповідної продукції та 

спеціалізованих торгівельних майданчиках. 



Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі 

визначена за результатом моніторингу цін на ринку, і складає 883 500,00 грн з ПДВ. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

• Обґрунтування доцільності закупівлі. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно 

до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій 

сфері, а саме:  

- забезпечення ноутбуками, системними блоками, планшетами для 

виконання співробітниками Мінмолодьспорту завдань, покладених на них 

відповідно до Положення про Міністерство молоді та спорту України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року             

№ 220 (зі змінами).  

Обґрунтування обсягів закупівлі: 

 Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та 

обсягу фінансування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


