
 

 

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)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його 

категорія: Управління справами Апарату Верховної Ради України; 01008, м. Київ, вул. 

Михайла Грушевського, 5; код за ЄДРПОУ – 20064120. 

 

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):  30210000-4 комп’ютерне обладнання та приладдя (лот 1 – ноутбуки; лот 2 - 

планшети) 

 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

ЛОТ 1: 

 З метою забезпечення принципу публічності і відкритості діяльності парламенту, 

оперативного оприлюднення інформації щодо діяльності в мережі Інтернет є необхідність 

закупівлі ноутбуків для потреб Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України. 

Оперативне та повне висвітлення роботи Верховної Ради України полягає: 

в оперативному висвітленні діяльності Парламенту на офіційному веб-сайті Верховної 

Ради України; 

- у забезпеченні оперативної розсилки новин у засоби масової інформації; 

- у висвітленні діяльності Парламенту у новинних з соціальних мережах, таких як: 

telegram-канал, instagram-канал та twitter Верховної Ради України; 

- в оперативному перекладі новин англійською мовою та відповідному їх розміщенні 

на англомовних новинних майданчиках Верховної Ради України, включно з англомовними 

соціальними мережами; 

- у забезпеченні цілодобового моніторингу резононсних новин та повідомленні про них 

керівництва Верховної Ради України та Апарату Верховної Ради України. 

Необхідність ноутбуків також обумовлена проведенням виїзних заходів Освітнього центру в 

обласних центрах України під час «Днів парламенту в регіонах» для оперативного розміщення 

інформації на веб-сайті, у соціальних мережах Освітнього центру Верховної Ради України та 

підготовки матеріалів для провдення заходів. 

Враховуючи необхідніть оперативної розсилки новин, специфіку подання інформації у 

соціальних мережах, ноутбуки повинні мати достатню потужність для операивної графічної 

обробки фото та відеоматеріалів, побудови інфографіки, створення презентацій, а також 

здатності обробляти великі масиви інформації для потреб оперативного моніторингу. 

 

ЛОТ 2: 

 Протягом двох років діяльності Освітній центр відвідали 59 тис. осіб (12 тис. офлайн 

і 47 000 онлайн через карантинні обмеження), проведено 8 виїзних уроків в 7 областях України 

(Вінницька, Луганська, Одеська, Хмельницька, Дніпровська, Волинська, Львівська області). 

 Закупівля планшетів значно підвищить якість, доступність та зрозумілість матеріалу 

просвітницьких  заходів у Верховній Раді України для школярів, студентства, вчителів та 

викладачів вищих навчальних закладів, які проводить Освітній центр. 

Станом на сьогодні Освітнім центром проводяться заходи зі значним використанням 

паперових носіїв інформації, а саме: 

симуляційні ігри з парлментаризму; 

моделювання засідання парламенту, комітетів Верховної Ради України; 



квест-екскурсії будинком Верховної Ради України; 

офлайн-конкурси учасників заходів Освітнього центру; 

тексти законопроектів, які учасники заходів обговорюють під час імітаційних ігор; 

відтворення системи голосування (за аналогією системи «Рада»); 

опитування учасників заходів Освітнього центру з тем парламентаризму; 

зворотні контакти учасників заходів; 

учасниками заповнюються різноманітні форми для різних форматів заходів. 

 Наявність планшетів значно скоротить використання паперових ресурсів для 

проведення зазначених заходів, значно підвищить рівень сприйняття інформації, забезпечить  

можливість максимальної візуалізації головних складових роботи Верховної Ради України. 

 Застосування планшетів у роботі Освітнього центру також значно скоротить час для 

обробки даних за результатами заходів, їх узагальнення та аналіз для подальшої оптимізації 

та вдосконалення освітніх програм. 

 

 

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, 

визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік. 

 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу 

цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в 

мережі інтернет у відкритому доступі. 

 

 

 

 

  


