Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань: Департамент освіти і науки Київської обласної державної

адміністрації; 01001, м. Київ. вул. Хрещатик, 6; код в ЄДРПОУ - 02143614.
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): Сучасне обладнання та техніка для закладів освіти (проект

"Опорна школа") - ЗО комплектів. ДК 021:2015 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне
обладнання.
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення
конкурентною або переговорною процедурою): 1]А-2021-05-14-006787-Ь.
4.
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закупівлі:

Придбання обладнання для закладів освіти Київської області проводиться відповідно до
заходів, передбачених обласною Програмою розвитку системи освіти Київської області
на 2019-2021 роки, яка затверджена рішенням Київської обласної ради від 30.05.2019
№ 564-28-УІІ (зі змінами).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до
наявної потреби, з метою забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним
обладнанням та технікою (більш детально у додатку 2 «Технічне завдання» до тендерної
документації). Вимоги до сучасного обладнання та техніки для закладів освіти (проект
"Опорна школа") визначені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для
навчальних кабінетів і 8ТЕМ-лабораторій».
5. Розмір бюджетного призначення: 3 400 000,00 грн.
6. Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Обсяг бюджетних асигнувань,
передбачений департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації в
обласному бюджеті на 2021 рік рішенням сесії Київської обласної ради від 24.12.2020 № 05001 -VIII.
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 400 000,00 грн.
8. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість
предмета закупівлі сформована на підставі аналізу сучасного ринку обладнання через
мережу Інтернет та визначена методом моніторингу ринкових цін. Також, в очікувану
вартість предмета закупівлі входять всі податки і збори, витрати на доставку у 30 опорних
закладів освіти територіальних громад Київської області, навантажувально-розвантажувальні
роботи, монтаж (введення в експлуатацію).
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