
 

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)). 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання 

Комп’ютерне обладнання  

ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-12-003006-a). 

Вид процедури: відкриті торги 

 

В рамках виконання робіт за Грантовою угодою Європейської Комісії 101003590 – 

PolarRES (ГОРИЗОНТ 2020 «Полярні області в системі Землі») до Інституту надійшли 

кошти на закупівлю комп’ютерного обладнання для забезпечення потужних 

обчислювальних ресурсів. 

У зв’язку з необхідністю отримання збільшеної ємності та продуктивності сховищ, 

де здійснюється аналіз отриманої інформації необхідно придбати комп’ютерне 

обладнання, яке має наступні технічні, якісні та кількісні характеристики: 

Мережева карта Dell Intel X550-T2 Dual Port 10 Gigabit, Network Interface Card, Copper 

540-BCEH – 1 шт. Жорсткий диск 3.5 8TB 7200 rpm SATA Hard Drive Enterprise Class 

(KIT) 400-AOJL – 4 шт. Планка пам’яті Dell Memory Upgrade - 16GB - 2RX8 DDR4 

RDIMM 2933MHz AA579532 – 8 шт. Відповідно до очікуваної потреби та обсягу, розмір 

бюджетного призначення 167344,00 грн.  

Закупівлю за предметом, код національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» – ДК 021:2015 код 30230000-0 – Комп’ютерне 

обладнання необхідно здійснити шляхом проведення відкритих торгів відповідно до 

вимог Закону та забезпечити проведення відкритих торгів закупівлі в межах 

законодавства. Детальні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі зазначені 

у відповідному додатку до тендерної документації. 

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, 

тощо) є потрібним для здійснення закупівлі відповідних товарів, які за своїми якісними 

та технічними характеристиками найбільше відповідатимуть вимогам. 

Крім цього, проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний 

портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «ProZorro». 

Строк поставки: після отримання фінансування та проведення відкритих торгів. 

Обґрунтування обсягів закупівлі визначено відповідно до очікуваної потреби, 

обрахованої Замовником на основі обсягу фінансування (бюджетного призначення).  

Кошти виділені грантом 167344,00 грн. без ПДВ звільнені від ПДВ постачальників 

обладнання і послуг (підставою є Угода між Європейським співтовариством і 

Україною). 

Місце поставки: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42. 

 

  


