ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
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.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-22-001969-a
Предмет закупівлі: Спортивний інвентар для біатлону та кульової стрільби
Sports equipment for biathlon and shooting (Код за ДК 021:2015:37400000-2:
Спортивні товари та інвентар)
Вид процедури: відкриті торги з публікацією англійською мовою
Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної
вартості предмета закупівлі", Законом України «Про Державний бюджет України
на 2021 рік» за КПКВК 3401110 «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх
фізкультурно-спортивна реабілітація» відповідно до бюджетного запиту на 2021
рік та на підставі попередніх розрахунків до проєкту бюджету на 2021 рік.
При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про
ціни на товари та послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в
тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції,
спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель
"Prozorro".
Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі
визначено за результатом моніторингу цін на ринку і складає 8 019 100,00 грн з
ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
• Обґрунтування доцільності закупівлі.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно
до потреб замовника, що сформовані на підставі листів головного тренера
штатної збірної команди України зі стрільби кульової серед спортсменів з
ураженнями ОРА Виноградової І.І. від 04.11.2020, президента Української
федерації спорту інвалідів з УОРА Зайцевої О.А. № 170 від 06.11.2020 та №
171 від 07.11.2020, Спортивної федерації глухих України від 24.11.2020 №
186 та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері, а саме:
- забезпечення спортивним інвентарем для біатлону та кульової стрільби членів
національної збірної команди України з видів спорту осіб з інвалідністю.
Обґрунтування обсягів закупівлі:
Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та
обсягу фінансування.

