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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

 

1. Назва предмета закупівлі: 

ДК 021-2015 – 55240000-4 – Послуги центрів і будинків відпочинку  (послуги проживання та 

харчування учасників заходів). 

 

2. Вид процедури: 

Спрощена закупівля. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-10-11-004489-c  

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог законодавства. 

 

5. Джерело фінансування закупівлі: 

Державний бюджет України. 

  

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку кошторису витрат на 

реалізацію проекту "Програма міжнародної співпраці молодіжних працівників Донецької області 

та Литви #GO-VOLUNTEER". 

 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 

96070,00 грн. з ПДВ. 

 

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Керуючись примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

(затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, Постановою Кабінета Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 (зі змінами) «Про 

суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», а також дотримуючись 

розмірів граничних суми витрат на проживання та харчування учасників заходу, визначених 

Порядком  реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній 

сфері, затвердженим наказом  Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року 

№808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної 

політики у молодіжній сфері» (зі змінами), було здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної 

інформації про ціну відповідних послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в 

тому числі на сайтах постачальників відповідних послуг, рекламі, в електронній системі 

закупівель "Prozorro" тощо з урахуванням орієнтованих потреб у послугах проживання та 

харчування учасників заходів.  


