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 – 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком
(Послуги з друку та доставки надрукованої продукції,
ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-03-002445-c).
Вид процедури: спрощена закупівля
Обґрунтування доцільності закупівлі. Згідно зі статутом Інституту проблем математичних
машин і систем НАН України (далі Інститут), Інститут здійснює видавничу діяльність
наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку
засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів
та наукових видань.
Для виконання зазначеного необхідно забезпечити видання друкованого засобу масової
інформації, а саме: журналу «Математичні машини і системи».
Обґрунтування обсягів закупівлі. Згідно зі Свідоцтвом про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 14831-3802 ПР від 15.01.2009), журнал
«Математичні машини і системи» виходить 4 рази на рік. Тираж становить 150 примірників у
зв’язку з необхідністю. Кількість кольорових сторінок пов’язана з наявністю у статтях рисунків,
діаграм у кольоровій гамі.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Кількість виходів-номерів
за рік – 4 виходи.
Наклад номера (один вихід-номер) – 150 примірників.
Формат – А4.
Папір блока – білий, непрозорий, щільністю 80 г/м2.
Папір обкладинки – білий, крейдований, щільністю 350 г/м2.
Тип обкладинки – м’яка, з глянцевою ламінацією.
Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
№ 1 – березень-квітень 2021 р.;
№ 2 – червень-липень 2021 р.;
№ 3 – вересень-жовтень 2021 р.;
№ 4 – грудень 2021 р.
Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Обґрунтування
обсягів закупівлі визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на
основі фактичного використання у попередньому році та обсягу фінансування (бюджетного
призначення).
Очікувану вартість закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку та на
підставі цін попередніх періодів: скоригована ціна договору попереднього періоду.
Місце поставки: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42.
Виділено кошторисом 97000 грн з ПДВ.

