
Відділ освіти Велнкоберезовицької селищної ради 
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі генераторів, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)) 

Відділ освіти Великоберезовицької селищної ради (далі - Замовник). 
Назви предмети закупівлі і з зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори (Лот 1 - Генератор бензиновий; Лот 
2 - Генератор бензиновий; Генератор бензиновий ). 

Кількість: 
Лоті - 5 шт. 
Лот2 - 8 шт. 
У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місце 

поставки (оприлюднення якої передбачено Законом) несе загрозу безпеці замовника, така 
інформація може зазначатися як найменування населеного пункту, в який здійснюється 
доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги) 

Місце поставки товару: 
Україна. 47728, с. Острів, вул. Ярмуша, 143. Тернопільський р-н, Тернопільська обл.; 
Джерело фінансування - місцевий бюджет. 
Очікувана вартість предмета закупівлі: 
Лот ї - 130 000.00 грн. з ПДВ. 
Лот 2 - 696 000.00 грн. з ПДВ. 
К Е К В - 3 1 1 0 
1 Іорядок оплати - оплата здійснюється за поставлений товар (гіісляоплата). 
Умови оплати: Замовник здійснює оплату Товару Учаснику по факту поставки товару 

протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару за наявності відповідного 
бюджетного фінансування Замовника (100% післяоплата). 

Обгрунтування обсягів закупівлі. 
Обсяги обґрунтовуються відповідно фактичної потреби у 2022 році. 
Технічні та якісні характеристики товару, іцо закуповується, повинні 

відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, 
діючими на період постачання Товару. 

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури 
відкритих торгів з особливостями: 

/. Закон України "Про публічні закупівлі" М922-УІІІ від 25.12.2015 року, в 
редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні 
закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних 
закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №~163 від 14.03.2022 року, 
зокрема в частині дії пунктів З -3* розділу X "Прикінцеві та перехідні положення " Закону; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про 
затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі". на період дії правового 
режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування». 

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель 
на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення 
або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року. 


