
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)). 

Замовник - Державний навчальний заклад "Новояворівське вище професійне 

училище", місцезнаходження - вул. Шевченка, 20, м. Новояворівськ, Львівська обл., 

81053, код ЄДРПРОУ – 05536969. 

 

 

1 Назва предмета закупівлі Код ДК 021:2015 – 42660000-0 Інструменти для паяння 

м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини 

та устаткування для поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання 

(Зварювальний інвертор для ручного зварювання - 2 шт.; 

Зварювальний напівавтомат інверторний із вбудованим 

подаючим механізмом і 4-х роликовою системою - 2 шт.; 

Апарат аргоно-дугового зварювання з можливістю 

зварювання на постійному та змінному струмі в комплекті - 

1 шт.; Апарат повітря-плазмового різання та ручним 

плазмотроном -1 шт.;Зварювальний напівавтомат 

інверторний із вбудованим подаючим механізмом і 2-х 

роликовою системою - 1 шт.) 

 

2 Вид процедури Відкриті торги. 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-08-001521-c 

 

 

4 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. 

Технічні та якісні характеристики товару визначені з 

урахуванням реальних потреб Замовника в необхідності 

товару та оптимального співвідношення ціни та якості та 

повинні відповідати існуючим стандартам (вимогам), що 

встановлені законодавством до товару відповідного 

характеру (ДСТУ, ТУ тощо). Товар повинен відповідати 

вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. 

Технічні, якісні характеристики Товару передбачають 

застосування заходів із захисту довкілля. Товар повинен 

бути придатним для мети, з якою товар такого роду 

звичайно використовується.  

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик  даного 

виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду 

товар, оскільки він за своїми якісними та технічними 

характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та 

потребам замовника,а саме для відкриття навчально-

практичного центу електрогазварювальних технологій на 

базі навчального закладу. 

 

 

 

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

582000,00(П’ятсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 

коп.)гривень,з ПДВ. 



6 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі, розміру 

бюджетного призначення 

     Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із 

застосуванням Примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275 методом 

порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі 

даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої 

інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у 

відкритому доступі, а також аналізу інформації про 

аналогічні закупівлі, розміщені на 

сайті https://prozorro.gov.ua,в тому числі на сайтах 

виробників/постачальників та надісланих комерційних 

пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівець з публічних закупівель Яремій Ю.В. 

08.10.2021 р. 

https://prozorro.gov.ua/

