
Обгрунтування закупівлі «Придбання комп’ютерів 6 шт. та ноутбуків 5 шт.»

(на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р №710 (із змінами))

Замовник: Виконком Стрийської міської ради, код за ЄДРПОУ 04055943. Найменування 
предмета закупівлі: «Придбання комп’ютерів 6 шт. та ноутбуків 5 шт.»код за ДК 
021:2015:30210000-4-Машини для обробки даних (апаратна частина).Вид процедури: 
відкриті торги.       Ідентифікатор плану:UA-P-2021-10-07-001006-c

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі: Розмір 
бюджетного призначення потреби у закупівлі товарів за кодом 021:2015:30210000-4-Машини 
для обробки даних (апаратна частина)визначено відповідно до розрахунку до Кошторису 
видатків на утримання апарату виконкому Стрийської міської радита Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Стрийської територіальної громади на 2021 рік. При 
визначені очікуваної вартості предмета закупівлі до моменту проведення закупівлі відділом 
інформаційних  технологій Стрийськогоміськвиконкому було проведено моніторинг ринку 
постачання аналогічного товару та здійснено порівняння цін на придбання комп’ютерної 
технікиз використанням загальнодоступної інформації про ціни у відкритих джерелах мережі 
Інтернет, в тому числі на сайтах виробників/постачальників, а також відповідно до 
Постанови  КМУ №332 від 04 квітня 2001 року (із змінами), (як на момент складання 
бюджетних запитів так і на момент оголошення закупівлі). Визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 
ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувану вартість 6 
одиниць комп’ютерів визначено в сумі 138000,00 гривень, 5 одиниць ноутбуків – 105000,00 
грн. Джерело фінансування – місцевий бюджет. Технічні та якісні характеристики товару 
визначені з урахуванням реальних потреб Замовника 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. 
Постачальник гарантує високу якість товару, несе гарантійні обов'язки на товар та 
забезпечує ремонт або заміну неякісного товару за власний рахунок на протязі гарантійного 
строку на товар. Гарантійний строк – не менше 12 місяців. 

Постачання товару здійснюється протягом 7 робочих днів з моменту отримання заявки від 
Замовника. Розрахунки здійснюються шляхом оплати Замовником 100% вартості протягом 7 
(семи) робочих днів після поставки товару за рахунок коштів місцевого бюджету. Попередня 
оплата умовами Договору не передбачається. 


