
ПІДСУМКИ 

проведення попередніх ринкових консультацій 

 Дубенською міською радою 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Робоча станція для оформлення та видачі 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним 
носієм або паспорта громадянина України у формі картки та для 
реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання /перебування осіб 
(внесення змін до ID -карток)) з комплектом обладнання 

 

ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна 
частина) 
 

Дубенська міська рада з метою дотримання принципів здійснення 

закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, для 

оптимального визначення очікуваної вартості закупівлі та подальшого 

ефективного планування, успішного проведення процедури закупівлі для 

забезпечення потреб міської ради з 02 по 30 серпня проводила попередні 

ринкові консультації для аналізу ринку. 

 

Для отримання інформації щодо цінового діапазону за предметом закупівлі 

ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна 
частина)  було використано наступні інструменти дослідження: 

- моніторинг комерційних пропозицій від суб'єктів господарської 

діяльності, отриманих на електронну пошту департаменту; 

- моніторинг тендерних пропозицій від постачальників, поданих для 

участі у публічних закупівлях в електронній системі закупівель Prozorro; 

- вивчення та опрацювання узагальненої інформації щодо предмета 

закупівлі за допомогою модуля bi.prozorro.org; 

- вивчення цінових пропозицій у інтернет-магазинах потенційних 

постачальників; 

- вивчення переліку товарів, запропонованого у електронному модулі 

Prozorro.market 

  



 

За підсумками попередніх ринкових консультацій, у результаті 

застосування вказаних вище інструментів дослідження, отримано наступну 

інформацію щодо вартості предмета закупівлі: 

 
 Найменування учасників процедури закупівлі Ціна пропозицій учасника  

1 ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 315 000,00 UAH з ПДВ 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГРИФОН-ІБ" 

321 000,00 UAH з ПДВ 

 

Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі за методом 

порівняння ринкових цін здійснено наступне: 

- ціни, отримані із зазначених вище джерел, приведено до єдиних умов 

(валюта, умови оплати); 

- з масиву цінових даних виключено ціни, які суттєво (понад 30%) 

відрізняються в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/ 

попередньої ціни; 

- очікувану ціну за одиницю визначено як середньоарифметичне 

значення масиву отриманих даних. 

Очікувана ціна за одиницю розраховується за формулою: 

Цод = (Ц1 + Ц2)/К, де: 

Цод - очікувана ціна за одиницю; 

Ц1... - ціни, отримані з відкритих джерел, приведені до єдиних умов; 

К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел. 

Відповідно, очікувана ціна за одиницю становить: 

Цод = (315000 +321000)/2 = 318000грн.  

 

Отриманий у результаті розрахунку показник очікуваної вартості буде 

враховано під час планування закупівлі для забезпечення потреб міської 

ради у 2021 році. 

При цьому, враховуватиметься коливання ціни такого товару на ринку, 

прогнозні показники індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної 

валюти та фактична потреба у здійсненні закупівлі. 

 

Примітка: проведення попередніх ринкових консультацій замовником не 

вважається участю суб'єктів господарювання у підготовці вимог до 

тендерної документації (ч.4 ст.4 ЗУ "Про публічні закупівлі"). Проведення 

попередніх ринкових консультацій не зобов'язує департамент надавати 

переваги учасникам ринку, що брали участь у таких консультаціях, та 

призначене виключно для визначення структури ринку, ступеню 

конкуренції та можливі варіанти предмету закупівлі з урахуванням 

інновацій та нових технічних рішень. 
 


