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): папір формату А3, А4, папір кольоровий формату А4, етикетки самоклеючі формату
А4 з поділом на 4, 12, 16, 68 частин (код ДК 021-2015 - 30190000-7 «Офісне устаткування та
приладдя різне».
3. Ідентифікатор закупівлі: - UA-2021-06-11-011494-b.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати вимогам встановленим
законодавством для даної групи товару.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 188 701,00 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: Відповідно до п.1 ч.2 ст.40 Закону України про публічні закупівлі» замовник
застосовує переговорну процедуру закупівлі як виняток у разі, якщо було двічі відмінено процедуру
відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій, визначеної Законом України «Про публічні закупівлі».
9. Обґрунтування застосування переговорної процедури:
Тендерним комітетом було оголошено дві процедури відкритих торгів на закупівлю «Офісного
устаткування та приладдя різного»: оголошення UA-2021-05-17-008456-b, UA-2021-03-25-010276c. Зазначені процедури автоматично відмінено електронною системою закупівель через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.40 Закону України про публічні закупівлі» замовник застосовує
переговорну процедуру закупівлі як виняток у разі, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих
торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних
пропозицій, визначеної Законом України «Про публічні закупівлі».
Тендерним комітетом проведено переговори з Учасником - фізична особа-підприємець Жадько
Тетяна Іванівна, за результатами яких, Учасником підтверджено відповідність запропонованого
товару технічним та якісним характеристика, зазначені характеристики є ідентичними
встановленим при проведенні відкритих торгів.
Враховуючи наведене, закупівлю «Офісне устаткування та приладдя різне» код ДК 021-2015
30190000-7 можливо закупити у фізичної особи-підприємця Жадько Тетяни Іванівни із
застосуванням переговорної процедури закупівлі.

