
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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: Державний заклад «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління; 03035, Україна, Київська область, Київ, вулиця Василя 

Липківського, 35, м. Київ; код за ЄДРПОУ – 19491035; категорія замовника – Юридична особа, 

що забезпечує потреби держави на некомерційній основі. 

 

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):  Охорона приміщення ДЗ «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління» у 2021 році «ДК 021:2015: 79710000-4 Охоронні 

послуги». 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-19-004045-b. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні 

та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.  

Об’єктом охорони є: приміщення ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та 

управління» за адресою - 03035, місто Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-IX, кошторису ДЗ «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління» на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2701090 

«Пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовка кадрiв у сферi екологii, природних pecypciв та 

водного господарства, пiдготовка наукових та науково-педагогiчних кадрiв» з урахуванням 

середньої ринкової вартості послуг охорони по місту Києву 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 500 000 грн без ПДВ. 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до середньої ціни вартості послуг 

охорони по місту Києву та періоду надання послуг (з 01.04.2021 по 31.12.2021) у сумі 500 

000,00 грн. (без урахування ПДВ). 

 

 

 


