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 закутів лі (лотів) (за
наявності): ДК 021:2015: код 34120000-4 «Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше
осіб» (Шкільні автобуси та шкільні автобуси, в тому числі обладнані місцями для дітей з особливими
освітніми потребами).
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за конкурентною або
переговорною процедурою): ІІА-2021-10-01-005480-Ь
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Придбання
шкільних автобусів проводиться відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16
грудня 2020 року № 1570-р “Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам у 2020 році та перерозподілу деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 р ік ”; Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2017 року № 929-р «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції
для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році» і Постанови
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам».
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до вимог
Національного стандарту України ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення
школярів. Технічні вимоги», з метою забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними
автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами (більш
детально у додатках 2 «Технічне завдання» до тендерної документації). Придбання шкільних
автобусів здійснюється для підвезення учасників освітнього процесу закладів освіти селищних,
сільських територіальних громад.
Шкільні автобуси - 21 одиниця, Шкільні автобуси, у тому числі обладнані місцями для дітей
з особливими освітніми потребами - 2 одиниці.
5. Розмір бюджетного призначення: 43 521 500,00 грн.
6. Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Видатки на придбання шкільних
автобусів затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1570-р «Про
розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році
та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на
2020 рік» (зі змінами) - 29 024 500,00 грн; 497 000,00 грн - Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2017 року № 929-р «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції
для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році»; 14 000 000,00 грн.
- співфінансування з обласного бюджету.
7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 43 521 500,00 грн.
8. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета
закупівлі сформована на підставі аналізу сучасного ринку шкільних автобусів через мережу Інтернет
та визначена методом моніторингу ринкових цін на основі комерційних пропозицій та інформації з
договорів, розміщених у системі «Ргогоїто», укладених на надання аналогічних товарів у
департаментах освіти і науки різних областей України. Також, до ціни товару входять: вартість
товару, доставка, податки, збори, інші обов’язкові платежі, які учасник сплачує або повинен
сплатити відповідно до законодавства.
Ольга АНДРЄЄВА

Уповноважена особа
(підпис)

(ім’я, прізвище)

