
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 44320000-9 Кабелі та супутня продукція 

(Лоток перфорований 300х100х0,5 L3000 ДКС; Лоток 

перфорований 200х50х0,5 L3000 ДКС; Лоток 

перфорований 100х50х0,5 L3000 ДКС; Кришка лотка з 

заземленням 300х15 L3000 DKS; Скоба для 

підвішування лотка CS 100мм ДКС (BA1010); Консоль 

кронштейна стельова DS 200 (1,5 мм) ДКС, Консоль 

кронштейна стельова DS 300 (1,5 мм) ДКС, Шпилька 

М8х2000 DKC; Труба жорстка Light ПВХ d32/29,2мм(30) 

ДКС; Труба жорстка Light ПВХ d16/13,7мм(90) ДКС; 

Поворот ІЕК що відкривається на 90 гр. 32 мм СІ32G; 

Поворот ІЕК що відкривається на 90 гр. 16 мм СІ16G; 

Тримач з дюбелем для труб 2-34мм WAVE; Тримач з 

дюбелем для труб 15-16мм WAVE; Коробка розподільча 

Schneider Electric 85х85х40 IP55 поліпропілен IMT35092; 

Клема 2-конт д/розпод коробок, підключ. люстр, 

світильн, 0,2-4 мм2,прозора; Клема 3-конт д/розпод 

коробок, підключ. люстр, світильн, 0,2-4 мм2,прозора; 

Клема 5-конт д/розпод коробок, підключ. люстр, 

світильн, 0,2-4 мм2,прозора; Провід ПВС 3х1,5 ЗЗЦМ; 

Провід ПВС 3х2,5 ЗЗЦМ; Провід ПВС 4х6 ЗЗЦМ; Провід 

ВВГнг 5х50 ЗЗЦМ; Провід ПВ3 16 ЗЗЦМ; e.end.stand. z 

16 оцинкований кабельний наконечник; Хомут 4,0х250). 

2 Вид процедури Спрощена закупівля. 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-02-000504-b 



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 

136000,00 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. 

03.12.2021 р. 

https://prozorro.gov.ua/

