Обґрунтування №7 від 08.09.2021
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:
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО - ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Місцезнаходження: 65044, Одеська обл., місто Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, будинок 29
Код за ЄДРПОУ: 05539991
Категорія Замовника - підприємства, установи, організації, зазначені у пункті
3 частини першої статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі»
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):
Послуга з аналізу ринку велосипедного туризму і товарів народних
промислів/Service for Market Analysis for Bike Tourism and Handicrafts Products у
рамках активності GA T4 - PLANNING JOINT TOURISTIC and CULTURAL
STRATEGIES (GA T4 - ПЛАНУВАННЯ СУМІСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ТА
КУЛЬТУРНИХ СТРАТЕГІЙ) проекту «LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA LetsCYCLE» («Давайте їздити на велосипеді у басейні Чорного моря- LetsCYCLE»)
BSB-988, який фінансується Спільною операційною програмою «Black Sea Basin
2014-2020» («Басейн Чорного моря 2014-2020»)
ДК 021:2015: 79310000-0-Послуги з проведення ринкових досліджень
(79315000-5 Послуги у сфері соціальних досліджень)
3. Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-09-08-006891-c
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до
Грантової угоди No. MLPDA 88703/26.06.2020.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «79210000-9
Бухгалтерські та аудиторські послуги (79212200-5 Послуги з проведення
внутрішньої аудиторської перевірки)» відповідає розрахунку видатків до

кошторису Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень
Національної академії наук України на 2021 рік за КПКВК 6541030 «Наукова та
науково технічна діяльність наукових установ Національної академії наук
України».
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Закупівля Послуг здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень.
Джерело фінансування - Спільна операційна програма «Black Sea Basin 2014-2020»
(«Басейн Чорного моря 2014-2020»). Очікувана вартість предмета закупівлі
розрахована відповідно до Грантової угоди No. MLPDA 88703/26.06.2020 та
становить 78 500,00 грн без ПДВ.

