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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  Комп’ютерна техніка (ноутбуки з програмним забезпеченням) в рамках 
реалізації проєкту регіонального розвитку «Створення мережі центрів підтримки 
бізнесу/підприємців у Київській області» 

 

UA-2021-10-31-000299-a 

 

Очікувана вартість закупівлі: 231 300,00 грн  з ПДВ 
 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

В рамках реалізації проєкту регіонального розвитку «Створення мережі центрів 

підтримки бізнесу/підприємців у Київській області», з метою створення коворкінгової зони 

та zoom-кімнати для підприємців Білоцерківської міської територіальної громади на базі 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку 

Білої Церкви» та відповідно до Меморандуму про співпрацю Агенції регіонального розвитку 

Київської області та Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція 

стратегічного розвитку Білої Церкви від 30 вересня 2021 року, Договору № 36-329/2021 про 

делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка 

регіональної політики України» від 06 серпня 2021 року виникла необхідність у загальному 

обсягі закупівлі зазначеної Агенцією стратегічного розвитку міста Білої Церкви виходячи з 

потреби зазначеної в Проєкті на основі фактичного використання та обсягу фінансової 

підтримки з державного бюджету. При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник 

керувався Наказом Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 "Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" та відповідно до положень 

Закону України "Про публічні закупівлі". Використовуючи метод порівняння ринкових цін. 

Відповідно до Службової записки Управління економіки Білоцерківської міської ради 

«Про закупівлю офісного паперу різного формату на 2022 рік» за наявною потребою 

передбачено фінансування в розмірі 253 157,00 грн.  

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби. 

Деталі по закупівлі: 

Ноутбук тип Acer Swift 3 SF316-51-52DZ або еквівалент* в кількості 9 штук. Саме така 

модель визначена Агенцією стратегічного розвитку міста Білої Церкви пристроєм для 

виконання будь-яких робочих завдань. Завдяки тонкому повністю металевому корпусу, 

процесорам Intel® Core™ 11-го покоління та тривалому ресурсу батареї, надає більше 

можливостей, і робить усе це швидко.  Тому закупівля даного виду товару або еквівалента з 

не гіршими характеристиками. 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» та  відповідно до положень Закону України «Про 

публічні закупівлі».  Використовуючи метод визначення очікуваної вартості при 

моніторингу ринкових цін та фактично виділених коштів.  

Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби цього типу товару 

Закупівля оголошена на 231 300,00 грн.  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-31-000299-a

