
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 «Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500» 

(відповідно до пункту 4
1
 постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання  

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1 Назва предмета закупівлі ДК 021:2015 71350000-6 «Доповнення 

цифрової топографічної зйомки міста М 1:500» 

2 Вид процедури Переговорна процедура 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-13-003651-a 

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 Обґрунтування 

застосування 

переговорної процедури 

закупівлі 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 

40 Закону України «Про публічні закупівлі» 

переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі 

якщо було двічі відмінено процедуру відкритих 

торгів, у тому числі частково (за лотом), через 

відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій, визначеної цим Законом. При 

цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 

характеристики, а також вимоги до учасника 

процедури закупівлі не повинні відрізнятися 

від вимог, що були визначені замовником у 

тендерній документації. 

07 квітня 2021 року електронною системою 

закупівель було автоматично відмінено 

процедуру відкритих торгів на закупівлю 

послуг за ДК 021:2015:71350000-6 

«Доповнення цифрової топографічної зйомки 

міста М 1:500» (Оголошення № UA-2021-03-22-

009698-с) відповідно до частини 2 статті 32 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі 

– Закону) у зв’язку з поданням для участі в 

торгах менше двох тендерних пропозицій. 

29 квітня 2021 року електронною системою 

закупівель знову було автоматично відмінено 

процедуру відкритих торгів на закупівлю 

послуг за ДК 021:2015:71350000-6 

«Доповнення цифрової топографічної зйомки 

міста М 1:500» (Оголошення № UA-2021-04-13-

002157-с) відповідно до частини 2 статті 32 

Закону у зв’язку з поданням для участі в торгах 
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менше двох тендерних пропозицій. 

Таким чином, відкриті торги закупівлі послуг 

за кодом ДК 021:2015:71350000-6 «Доповнення 

цифрової топографічної зйомки міста М 1:500» 

двічі відмінялися електронною системою через 

відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій. 

З огляду на вищевикладене, вбачається 

можливим здійснити закупівлю послуг за ДК 

021:2015:71350000-6 «Доповнення цифрової 

топографічної зйомки міста М 1:500» шляхом 

обрання переговорної процедури закупівлі 

відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 

Закону. 

 

6 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення 

Розмір бюджетного призначення визначений 

відповідно до розрахунку до проєкту 

кошторису на 2021 рік 

7 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

890 000,00 грн 

 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України затверджена 

примірна методика визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 

№275, якою передбачені методи визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 

1) здійснення пошуку, збору та аналіз 

загальнодоступної інформації про ціну товару 

(тобто інформація про ціни, що містяться в 

мережі інтернет у відкритому доступі, 

спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, в електронній системі 

закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання 

комерційних (цінових ) пропозицій від 

виробників, офіційних представників (дилерів), 

постачальників; 3) у разі обмеження 

конкуренції на ринку певних товарів та 

враховуючи їх специфіку при розрахунку 

використовуються ціни попередніх закупівель 

аналогічного товару та/або минулих періодів (з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів 

іноземних валют). Відповідно до вказаної 

методики, при визначені очікуваної вартості 

предмету закупівлі товарів, робіт та послуг 

використовується один із методів формування 

очікуваної вартості предмету закупівлі та 
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проведення моніторингу цін для подальшого 

укладення договорів. Визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі здійснювалося на 

підставі закупівельних цін попередніх 

закупівель та з урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 липня               

2020 року № 671. 

 

 

 


