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

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е.О.Дідоренка. вул. Донецька, 1, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, 93401, код ЄДРПОУ
08682387, категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади.
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): ДК 021-2015: 79420000-4 – Управлінські послуги (Послуги керівника
проекту).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-16-003676-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб
Замовника з урахуванням аналізу надання послуг спеціаліста з міжнародної співпраці за
аналогічними проектами.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Закупівля фінансується з загального бюджету Європейського Союзу з метою реалізації
Проекту «Підтримка переміщеного Луганського університету внутрішніх справ в Луганській
області» («Support to Displaced Luhansk University of Internal Affairs in Luhansk region») згідно
Грантової угоди 2019/413-791, укладеної між Європейським Союзом, представленим
Європейською Комісією, та Луганським державним університетом внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка.
Розмір бюджетного призначення на оплату послуг спеціаліста з закупівель та фінансів
(відповідно до бюджету Проекту) становить 1100 євро на місяць та базується на основі
середньої ринкової ціни на подібні послуги в регіоні та інформації від інших аналогічних
проектів. Надання послуг має здійснюватися з березня 2021 року по 30 грудня 2022 року протягом 22 місяців.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Бюджету Проекту та
становить 821 098,74 грн. без ПДВ, що є еквівалентом 24200 євро (1100 євро/місяць х 22 місяці)
за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на 16 лютого 2021
року (на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів).
ПДВ не застосовується згідно п. 3.3 статті 3 Рамкової угоди між Урядом України та
Комісією Європейських Співтовариств (Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між
Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств» від 03.09.2008р. №360-VI).

