
Обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної 

вартості предмету закупівлі: 

  Сучасні  шкільні  меблі для  навчальних закладів  згідно коду 

ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі  ідентифікаційний номер в електронній системі 

закупівель: UA-2021-09-03-010987-c,  очікувана  вартість закупівлі   105500 грн. 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.  

 Мета проведення закупівлі: З метою реалізації     проєкту  шкільного громадського бюджету 

Полтавської області  Попіського ЗЗСО І-ІІ ст. «Покращення матеріального забезпечення  для 

Попівського ЗЗСО І-ІІ ст. с.Попове, Великобагачанського району, Полтавської області»  яким 

передбачено придбання сучасних шкільних меблів  для закладу  та додаткова  закупівля двох 

комплектів столів зі стільчиками для  учнів 1—х класів Білоцерківської ОТГ .    

 

Замовник:  Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ: 40213202 

Вид процедури: відкриті торги. 

 Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-03-010987-c,    Сучасні  шкільні  меблі для  навчальних 

закладів  згідно коду ДК 021:2015: 39160000-1 Шкільні меблі.  Очікувана вартість 

предмета закупівлі   100550  грн.  (сто тисяч п’ятсот п’ятдесят  гривень   00 копійок) грн. 

з ПДВ.  

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі    
Вимоги до меблів визначаються відповідно до санітарного законодавства та національних 

стандартів України ДСТУ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів». Загальні технічні 

умови, ГОСТ 11015-93 (ІСО 59-79) «Столи учнівські. Типи і функціональні розміри». 

2. Обґрунтування   розміру бюджетних призначень  та/ або очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Розмір бюджетного призначення    на сучасні шкільні меблі для Попівського ЗЗСО І-ІІ ст. 

визначений   у відповідності до коштів виділених для реалізації  проєкту  шкільного 

громадського бюджету Полтавської області     «Покращення матеріального забезпечення  для 

Попівського ЗЗСО І-ІІ ст. с.Попове, Великобагачанського району, Полтавської області»  який 

становить  100 тис. грн.  

 Розмір бюджетного призначення  та очікувана вартість    на  закупівлю двох комплектів столів 

зі стільчиками для  учнів 1-х класів Білоцерківської ОТГ  визначений виходячи із вартості 

аналогічних закупівель. 

 

 


