
Додаток 4 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета  

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 

(ДК 021:2015 – 30210000-4 «Машини для обробки даних  

(апаратна частина)» (Комп'ютерне обладнання та оргтехніка)) 

  

Назва предмета закупівлі: 
ДК 021:2015 – 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна 

частина)» (Комп'ютерне обладнання та оргтехніка) 

Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі: 

Більшість одиниць комп’ютерної техніки, а саме: персональні комп’ютери 

та оргтехніка (надалі – техніка), що працює у структурних підрозділах 

виконавчого комітету Переяславської міської ради, застаріла та вичерпала 

свій термін використання (введена в експлуатацію в період з 2006 по 2016 

роки). 

Зазначена техніка внаслідок тривалого використання дуже часто виходить з 

ладу та потребує постійної профілактики і заміні складових частин, ціна на 

яких порівняно висока, та їх випуск припинено через моральне старіння. 

Також, програмне забезпечення, яке використовується на вказаній 

комп’ютерній техніці (операційні системи, та деякі інші версії ПЗ) більше 

не підтримується виробниками, що унеможливлює його оновлення. Крім 

того, у зв’язку з утворенням Переяславської міської територіальної 

громади та приєднанням до неї нових населених пунктів виникла 

необхідність реорганізації структури виконавчого комітету та створенні 

нових робочих місць. Вони потребують забезпечення новою комп’ютерною 

та оргтехнікою з системними можливостями, достатніми для виконання 

поставлених перед структурними підрозділами завдань.  

Виходячи з вищезазначеного, для забезпечення потреб виконкому 

Переяславської міської ради та враховуючи мінімальні і рекомендовані 

вимоги до комп’ютерної техніки потрібно закупити 8 комплектів робочих 

станцій та 1 багатофункціональний пристрій. 

 

 

Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета: 

- Річний план закупівель на 2021 рік; 

- Кошторис на 2021 рік; 

- Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння 

ринкових цін, а саме: здійснено  пошук, збір та аналіз інформації про ціну 

Товару, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі 

каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників. Крім цього, було 

зібрано комерційні пропозиції серед потенційних постачальників Товару та 

був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний 

портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України 

«ProZorro». 
 

 

 

 

Системний адміністратор відділу  

з питань організаційно-інформаційної роботи 

та комп’ютерного забезпечення                                                       ____________ 

 


