Обгрунтування
Технічних та якісних характеристик продукції для чищення у кількості 4 шт, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предметів закупівлі.
(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання
державних коштів»/зі змінами/)
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його
категорія: військова частина 9960, Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46, код ЄДРПОУ 14321481.
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 предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): продукція для
чищення у кількості 4 шт. за кодом ДК 021:2015 - 39830000-9 «продукція для чищення »
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-05-11-002370-в.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та
якісні характеристики предметів закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням
вимог до статей 15, 269 Господарського Кодексу України якість предметів закупівлі, що поставляються,
повинна відповідати стандартам, технічним умовам (за наявності), технічній документації, яка встановлює
вимоги до їх якості.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення згідно
кошторису на 2021 рік, ураховуючи кількість одиниць предметів закупівлі та очікувану вартість, складає:
АДПСУ
Одиниця
виміру

Ціна одиниці,
грн

кількість

Вартість з
ПДВ грн

Розчин ізотонічний 20л НТ-НЕМА 11-12UA
Розчин для промивання 1л HT-Hema 0041-UA

шт

1300,00

3,00

3900,00

шт

1195,00

7,00

8365,00

3

Лізуючий розчин(1л) для
гематологічного аналізатора МіcroСС20 Plus

шт

1195,00

3,00

3585,00

4

Концентрованний розчин для промивки
гематологічного аналізатора МіcroСС20 Plus

шт

500,00

8,00

4000,00

№
п/п
1
2

Найменування предмету закупівлі

Усього з ПДВ

19850,00

6. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі очікувана вартість предметів закупівлі
визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від
суб’єктів господарювання.

