Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікацій код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної
адміністрації. вул. Юрія Іллєнка, 40, м. Київ, 04119, 21467647
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду 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): ДК 021-2015: 32320000-2 – Телевізійне й аудіовізуальне обладнання
(Мобільний мультимедійний комплекс)
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за конкурентною або
переговорною процедурою): UA-2021-03-04-012044-c
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та
якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до наявної потреби, з
метою забезпечення програми "Велике будівництво", в рамках якої реалізуються
об'єкти Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної
адміністрації (далі Департамент) як замовником робіт.
Розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 22.06.2020 №292
«Про утворення мобільної групи для моніторингу та контролю виконання робіт за
об'єктами програми «Велике будівництво» на території Київської області» утворено
мобільну групу для моніторингу та контролю виконання робіт за об’єктами Програми
«Велике будівництво» на території Київської області.
Призначення комплексу (Велике будівництво Київської області) полягає у
підвищенні ефективності управління регіональним розвитком шляхом автоматизації
наступних процесів:
• отримання адміністративних даних за допомогою розроблених програмних
рішень із застосуванням технології API (Application Programming Interface) від
розпорядників інформації – центральних органів виконавчої влади, органів
державної виконавчої влади та їх територіальних підрозділів і органів місцевого
самоврядування, державних, регіональних та місцевих веб-порталів органів
державної влади та місцевого самоврядування, застосування інших доступних засобів
отримання даних;
• перевірки, обробки, завантаження та зберігання в базі даних (БД)
адміністративних даних (архівних та поточних), забезпечення відповідності форматів
обміну даними (інтероперабельність);
Закупівля мультимедійного обладнання для керування геоінформаційною
системою Київської області дозволить забезпечити якісну та якнайшвидшу
реалізацію програми Президента України «Велике будівництво» та сприятиме
поліпшенню комфорту мешканців Київської області.
(більш детально в додатку 1 «Технічне завдання» до тендерної документації)
5. Розмір бюджетного призначення: 390 000,00 грн.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення
сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товару цього типу та
визначений у кошторисі департаменту на 2021 рік.
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 386 884,00 грн.
8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість
визначена методом моніторингу ринкових цін, а саме на основі комерційних
пропозицій та інформації з договорів укладених на поставку аналогічного товару у
минулих періодах.

