
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 – ДК 021:2015  

код 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) 

(Портативні комп’ютери, Планшетні комп’ютери) 

ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-17-002121-a). 

Вид процедури: відкриті торги 
 

В рамках фінансування НДР «Створення єдиної системи збору, оброблення та зберігання 

інформаційних ресурсів мережі ситуаційних центрів державних органів сектору безпеки і 

оборони України» за Цільовою науково-технічною програмою оборонних досліджень НАН 

України Шифр «ІПММС-2021/2». Договір № 10374 від 01.04.2021. Замовлення 10191 та 

«Розроблення алгоритмів та на їх основі спеціального програмного забезпечення з підтримки 

прийняття рішень та планування застосування ракетних військ і артилерії (артилерії) 

оперативно-тактичних угруповань (з’єднань) Збройних Сил України в операції (бою, бойових 

діях)» за Цільовою науково-технічною програмою оборонних досліджень НАН України, Шифр 

«ІПММС-2021/1». Договір № 10373 від 01.04.2021. Замовлення 10190 надійшли кошти 

держбюджету на придбання приладів/обладнання. А саме: для закупівлі Ноутбук HP ProBook 

450 G8 (2R9D5EA) з інстальованою ОС Windows 10 Pro, миша Logitech B100 USB Black (910-

003357) – 5 шт.; Планшет Microsoft Surface GO 2 8/128GB LTE (TFZ-00003) – 3 шт. 

Відповідно до попереднього розрахунку, вартість зазначених вище товарів, які підлягають 

закупівлі, складає 245000,00 грн. 

Виходячи з того, що вартість закупівлі перевищує межі, встановлені п.1 ч. 1 ст. 3 Закону, 

під час здійснення зазначених закупівель необхідно застосувати норми Закону таких процедур 

закупівель, а саме: відкритих торгів, конкурентного діалогу та переговорної процедури 

закупівлі.  

Враховуючи те, що предметом закупівлі є товар, який може бути поставлений значною 

кількістю учасників запропоновано здійснити закупівлю шляхом застосування відкритих 

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

«Єдиний закупівельний словник» – ДК 021:2015 код код 30210000-4 Машини для обробки 

даних (апаратна частина) (Портативні комп’ютери, Планшетні комп’ютери) необхідно 

здійснити шляхом проведення відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-17-

002121-a) відповідно до вимог Закону  

Для забезпечення виконання проектів фінансування на придбання обладнання 

здійснюється згідно графіку 2021 року. 

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).  

Очікувану вартість закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку на 

підставі цін попередніх періодів. 

Виділено кошторисом 245000,00 грн. з ПДВ. 

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


