
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: 

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів 
освіти і науки Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А 
Код за ЄДРПОУ – 41834402; 
Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, 

установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є 
підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї 
частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади) 

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): 

Шкільний автобус ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – ДК 021:2015 – 
34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб 

3. Ідентифікатор закупівлі:  
 UA-2021-11-19-014593-a 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Автобус спеціалізований для перевезення школярів (далі – Автобус) має відповідати 

стандарту ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні 
вимоги» (з врахуванням вимог до автобусів для перевезення школярів з обмеженою здатністю 
до пересування).  

 
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Річним кошторисом на 2021 рік затверджено 2 185 000,00 грн. (залишок коштів освітньої 
субвенції) 

 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 185 000,00 грн. з ПДВ. 

 
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у відповідності до наказу 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 
№ 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі» з врахуванням кошторисних призначень та потреби.  


