
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

 

1. 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; 

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008; 

код ЄДРПОУ – 20064120; 

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави. 

 

2. 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 і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності):   

код ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (Робочі станції в комплекті) 

 

3. Процедура закупівлі: 

відкриті торги  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-015420-b 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Закупівля робочих станцій здійснюється відповідно до вимог проведення в 

м.Києві весняної сесії Парламентської асамблеї Організації 

Північноатлантичного договору у 2022 році та Річного плану закупівель 

Управління справами на 2022 рік. Основне завдання, що вирішує закупівля нових 

робочих станцій в комплекті це забезпечення учасників весняної сесії 

Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору у 2022 

році надійними та швидкими робочими станціями в комплекті під час виконання 

службових завдань. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням закупівлі подібного 

товару у попередніх періодах. З цією метою проведена робота з підбору 

комплектуючих робочих станцій в комплекті (див. Додаток 1) за такими 

основними критеріями: - сучасність та надійність основних компонентів 

системного блоку (материнської плати, процесора, оперативної пам’яті, 

накопичувачів та блока живлення), які мають високу продуктивність для 

ефективного виконання службових завдань учасниками весняної сесії 

Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору у 2022 

році; - наявність на ринку України достатньої кількості компонентів системного 

блоку та робочої станції; - висока ремонтопридатність робочої станції в 

комплекті за рахунок уніфікації компонентів та наявність їх на ринку; - 
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можливість забезпечення тривалої інтенсивної експлуатації (не менш ніж 2 років 

24/7). 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку 

кошторису на 2022 рік, становить 595 000,00 грн з ПДВ. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на підставі 

моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації 

про ціни, що містяться у в мережі інтернет у відкритому доступі, експертному 

середовищі, а також аналізу отриманої інформації у 3-х цінових пропозиціях 

щодо вартості Товару з урахуванням ризиків, пов’язаних з тривалістю 

проведення цих відкритих торгів, високим дефіцитом комплектуючих на початку 

року та інфляційними процесами, що завжди обумовлює зростання цін на 

комп’ютерні комплектуючі. 

 

 

 

 

 

 


