Обґрунтування 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):
ДК 021:2015 37530000-2 - Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор
(Комплекти виробів для інклюзивно-ресурсних центрів, створених у 2021 році).
3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за
конкурентною або переговорною процедурою): ГО: 11А-2021-11-05-008324-Ь.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Придбання
виробів для Інклюзивно-ресурсних центрів 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 необхідними виробами 5 інклюзивно-ресурсних
центрів (більш детально у додатку 2 «Технічне завдання» до тендерної документації).
Кількість товару - 5 комплектів
3. Розмір бюджетного призначення: 4 000 000,00 грн.
4. 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 № 050-01-VIII.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 000 000,00 грн.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість
предмета закупівлі сформована на підставі аналізу сучасного ринку обладнання через
мережу Інтернет та визначена методом моніторингу ринкових цін, зокрема надсилання
цінових запитів до продавців аналогічного товару та на підставі цінових комерційних
пропозицій. Також, в очікувану вартість предмета закупівлі входять всі податки і збори,
витрати на доставку у 5 інклюзивно-ресурсні центри, навантажувальнорозвантажувальні роботи, монтаж (введення в експлуатацію).
•

Уповноважена особа

Ольга АНДРЄЄВА
(ім’я, прізвище)

