
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-2021-03-15-005508-c 

 

Предмет закупівлі: комп’ютерне обладнання (Код за ДК 021:2015 - 30230000-

Комп’ютерне обладнання (2 лоти)) 

 

1. Лот №1-  Вебкамери  (Код за ДК 021:2015 - 30237240-3 Вебкамери) 

 

Вид процедури: відкриті торги. 

 

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 3401010 «Керівництво та управління у сфері молоді та 

спорту України» 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 165000,00 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 вебкамерами, для здійснення відеоконференцій та нарад у 

форматі онлайн для подальшого виконання співробітниками їх посадових функцій. 

 

 

 



Обґрунтування обсягів закупівлі: 

 Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та 

обсягу фінансування. 

 

2.  Лот №2 : Лазерні принтери (Код за ДК 021:2015 - 30232110-8 Лазерні 

принтери)  

Вид процедури: відкриті торги. 

 

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 3401010 «Керівництво та управління у сфері молоді та 

спорту України» 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, обрахована відповідно до 

середньоринкового рівня цін та складає 58500,00 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 співробітників структурних підрозділів лазерними 

принтерами, з метою надання можливості безперешкодного виконання посадових 

обов’язків, заміни зношеного та застарілого периферійного обладнання.  

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: 

 Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу 

фінансування. 


