
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

 
Замовник: Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів»  
Код ЄДРПОУ: 37264503  
Місцезнаходження: 03118, Україна, м. Київ, вул. Хотівська, буд. 4 (літера А)  
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади 
Предмет закупівлі: «Комп’ютери» 
Код за ДК 021:2015: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина). 
 
Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-02-16-008924-b 
 

У відповідності до вимог пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016р. №710 «Про 
ефективне використання державних коштів» з метою прозорого, ефективного та 
раціонального використання бюджетних коштів та власних коштів від господарської 
діяльності підприємства оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі та/або розміру бюджетного 
призначення шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті підприємства 
https://fininpro.com/government-procurement   протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення 
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель: 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі  визначені  відповідно до потреб 

замовника у вищезазначеній закупівлі з урахуванням вимог нормативних документів у цій 
сфері. 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі міститься у 
технічному завданні тендерної документації. 

Товар повинен відповідати характеристикам та державним стандартам та вимогам згідно 
предмету закупівлі 
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 
Розмір бюджетного призначення визначено на підставі наявної потреби у запланованій 

закупівлі відповідно до річного плану закупівель у відповідності до статті 4 Закону України 
«Про публічні закупівлі». 

Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку очікуваної вартості предмета 
закупівлі. 

 
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Розрахунок визначення очікуваної вартості здійснено на основі закупівельних цін 
попередніх закупівель, моніторингу цін на ринку відповідно до Примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  від 18.02.2020 № 275. 

Розрахунок очікуваної вартості товарів здійснено методом порівняння ринкових цін. 
__________________ 

*Текст Постанови КМУ від 11.10.2016р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» визначає як 
рекомендацію, а не зобов’язання органам місцевого самоврядування  затвердити заходи щодо забезпечення  оприлюднення 
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного 
призначення на власному веб-сайті. 

Текст спеціального закону,  Закону України  «Про публічні закупівлі» № 922-VIII, не покладає обов’язку на Замовника 
оприлюднювати вищезазначену інформацію про доцільність та розрахунок очікуваної вартості процедури закупівлі. 

 

 


