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

2. Обґрунтування
технічних та
якісних
характеристик
предмета закупівлі

«Інформаційні дошки (Інформаційно-охоронні знаки,
інформаційні стенди в тому числі: за частиною предмета
закупівлі (лотом) №1 - Інформаційно-охоронні знаки,
інформаційні стенди; за частиною предмета закупівлі
(лотом) №2 - Стенди інформаційні вуличні
(універсальні))», код ДК 021:2015: 021:2015: 352610001
Технічні та якісні характеристики предмета
закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з
урахуванням вимог нормативних документів у цій
сфері.
За частиною предмету закупівлі (лотом) №1: З
метою посилення охорони територій та об'єктів
природно-заповідного
фонду,
забезпечення
інформованості та природоохоронного виховання
населення необхідне
становлення
інформаційноохоронних знаків та інформаційних стендів на території
новостворених об'єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення на території міста Києва, що
виготовляються відповідно до положень Закону
України «Про природно-заповідний фонд України» та
Положення про єдині державні знаки та аншлаги на
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду
України, затвердженого наказом Мінприроди України
від 29.03.1994 № 30.
За частиною предмету закупівлі (лотом) №2:
4. Відповідно до Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», Закону України «Про столицю
України - місто-герой Київ», Закону України «Про
відходи», Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Водного кодексу України, Земельного
кодексу України, Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ДБН Б.2.2-5:2011
«Благоустрій територій», Рішення Київської міської
ради від 25.12.2008 року №1051/1051 «Про Правила
благоустрою міста Києва» та на виконання наказу
Міністерства охорони здоров’я України № 145 від
17.03.2011 р. «Про затвердження Державних санітарних
норм та правил утримання територій населених місць»,
з метою інформування населення шляхом встановлення
інформаційних дошок необхідно провести закупівлю.

3. Обґрунтування
очікуваної вартості
предмета закупівлі,
розміру
бюджетного
призначення

Очікувану вартість закупівлі розраховано на
підставі закупівельних цін шляхом проведення
ринкових консультацій відповідно
до Примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета
закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 18.02.2020 № 275.
Вартість розрахована відповідно до отриманих
листів з комерційними пропозиціями потенційних
учасників відкритих торгів.

