
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель  

при управлінні освіти виконавчого комітету  

Нововолинської міської ради Волинської області 

 

15.04.2021 року                                   № 11                              м. Нововолинськ                                                   
 

Враховуючи статті 3, 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(далі – Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом 

управління освіти від 04.01.2021 р. № 12   

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником 

в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня 

затвердження річного плану та змін до нього. Закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану. 

З метою організації закупівлі по предмету: «Вікна, двері 

металопластикові» (— 4-та цифра основного словника «клас» національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) 

— 44220000-8 - Столярні вироби) на 2021 рік шляхом проведення процедури 

відкритих торгів 

ВИРІШИВ: 

1.  Затвердити річний план закупівель на 2021 рік; 

2. Оприлюднити річний план закупівель на 2021 рік у порядку, 

передбаченому згідно ст. 4 Закону в електронній системі закупівель 

3. Закупівлю по предмету «Вікна, двері металопластикові» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) — 44220000-8 - Столярні вироби) 

здійснити шляхом проведення процедури відкритих торгів у відповідності з 

вимогами Закону.  

4. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів в межах чинного 

законодавства. 

5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

оголошення про проведення процедури відкритих торгів в електронній системі 

закупівель з урахуванням статей 10 та 21 Закону. 

6. Затвердити тендерну документацію (додається). 

7. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

тендерну документацію в електронну систему закупівель у порядку, 

передбаченому ст. 10 Закону. 

8. Оприлюднити обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель 

або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель. 

 

 

Уповноважена особа                                                                                В.С. Бобак 

 



 

 

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:  

Найменування: Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської 

міської ради Волинської області;  

Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, місто 

Нововолинськ, проспект Дружби, 27;  

Код за ЄДРПОУ: 02141696;  

Категорія: органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

 

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):   

«Вікна, двері металопластикові» (— 4-та цифра основного словника 

«клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  

закупівельний  словник»  (CPV) — 44220000-8 - Столярні вироби); 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-04-16-002274-b 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

Якість робіт з монтажу повинна відповідати вимогам Державних 

Будівельних Норм В.2.6-31:2006, Закону України «Про будівельні норми» від 

05.11.2009 № 1704-VI, та інших нормативно-правових актів, які регулюють 

якісні та технічні вимоги щодо виконання робіт з монтажу. 

Якість металопластикових вікон (профіль, комплектуючі та фурнітура) 

(далі по тесту – Матеріал) повинна відповідати вимогам відповідних чинних 

нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), зокрема ДБН а також, 

позитивному висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та 

мати дозвіл на використання у навчальних закладах. 

 

 

 



 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: «Вікна, двері 

металопластикові» (— 4-та цифра основного словника «клас» національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) 

— 44220000-8 - Столярні вироби) відповідає розрахунку видатків до кошторису 

Замовника на 2021 рік (загальний фонд) за КПКВК: 

5.1. 0611010 «Надання дошкільної освіти»; 

5.2. 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (МБ)»; 

5.3. 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи дітьми». 

 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить суму в розмірі:                            

253 774,00 грн з ПДВ відповідно до потреб закладів освіти та розрахована з 

урахуванням середньоринкових цін, які склалися на предмет закупівлі у 

Волинській області станом на лютий 2021 р. 

 

 

 

 


