
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, 

РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія:  
Київський регіональний центр оцінювання якості освіти;  

юридична адреса: бульвар Незалежності, 14-Б, місто Бровари, Київська область, 07400; 

фактична адреса: вулиця Міста Шалетт, 1-А, місто Київ, 02192; 

код ЄДРПОУ: 334837504;  

організаційно-правова форма: державна організація (установа, заклад). 

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): послуги маркувальної машини (код ДК 021-2015 - 64110000-0 «Поштові послуги»). 

3. Ідентифікатор закупівлі:  - UA-2021-01-28-011962-b. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про поштовий зв'язок» маркувальна машина - пристрій, 

призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що 

підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, дату приймання та іншу інформацію. 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 100 000,00 грн, з ПДВ. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 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», 

розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначено на підставі реальної потреби та наявних 

коштів на 2021 рік. 

7. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі. 

8. Підстава: відсутність конкуренції з технічних причин. 

9. Обґрунтування застосування переговорної процедури:  
Особливості діяльності національного оператора поштового зв’язку регулюються Законом 

України «Про поштовий зв'язок». Згідно положень ст.15 Закону України «Про поштовий зв'язок», 

до виключних повноважень національного оператору поштового зв’язку віднесено право по 

наданню наступних послуг: використання маркувальних машин та надання дозволу на їх 

використання іншим фізичним та юридичним особам. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

поштовий зв'язок»:  маркувальна машина - пристрій, призначений для нанесення на письмову 

кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, дату 

приймання та іншу інформацію. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національного 

оператора поштового зв`язку» від 10.01.2002 № 10-р (зі змінами) виконання функцій національного 

оператора поштового зв`язку покладено на Акціонерне товариство «Укрпошта». Таким чином, 

Акціонерне товариство «Укрпошта» має виключне право надавати послуги маркувальної машини. 

На підставі викладеного, керуючись положенням п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні 

закупівлі», Закону України «Про поштовий зв’язок», Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 10.01.2002 №10-р «Про національного оператора поштового зв’язку» (зі змінами), враховуючи 

відсутність конкуренції з технічних причин, оскільки послуги можуть бути надані виключно певним 

суб’єктом, а саме Акціонерним товариством «Укрпошта» та його філіями, договір про закупівлю 

може бути укладено лише з одним постачальником. Оскільки надавати послуги маркувальної 

машини у місті Києві може тільки певний постачальник: Акціонерне товариство «Укрпошта», в 

особі Київської міської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта», закупівлю послуг 

маркувальної машини за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021-2015 - 64110000-0 

«Поштові послуги», необхідно провести із застосуванням переговорної процедури закупівлі з 

Акціонерним товариством «Укрпошта», в особі Київської міської дирекції Акціонерного товариства 

«Укрпошта». Враховуючи наведене, послуги маркувальної машини за кодом Єдиного 

закупівельного словника ДК 021-2015 - 64110000-0 «Поштові послуги» можливо здійснити 

виключно у Акціонерного товариства «Укрпошта», в особі Київської міської дирекції Акціонерного 

товариства «Укрпошта». 


