
Обґрунтування
технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості 

закупівлі Книги та брошури друковані для поповнення бібліотечного фонду, 
код ДК 021:2015 -  22110000-4 -  Друковані книги на 2021 рік
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

1. Найменування замовника: Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва;
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника -  05460172;
3. Місцезнаходження замовника: 04053, м. Київ, вул., Тургенєвська, 83-85;
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади;
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Книги та брошури друковані для поповнення 
бібліотечного фонду;
6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності): 22110000-4 -  Друковані книги;
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: назв -1192, примірників -4574;
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Світлицького, 266,
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ЗО колендарних днів від дати 
підписання договору;
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
880 000,00 грн. (вісімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ;
11. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва, відповідно до покладених на неї 
зобов’язань та з метою забезпечення належного функціонування, головним завданням якого є 
забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 
користувачів бібліотеки, забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально 
незахищених верств населення, комплектування фондів та обробки документів, довідково- 
пошукового апарату, взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також організації науково- 
дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи.
Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом закупівлі відповідно до державних 
цільових програм, придбання документів за безготівковий рахунки, документообміну, отримання в 
дарунок, депонування та з інших джерел.
12. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуванної вартості предмета 
закупівлі: У відповідності до Кошторису на 2021 рік видатки на придбання книг для 
поповнення бібліотечних фондів за Комплексною міською цільовою програмою «Столична 
культура 2019-2021» в розмірі 880 000 грн.
Відкриті торги на закупівлю Книг та брошур друкованих для поповнення бібліотечного 
фонду,код ДК 021:2015 — 22110000-4 -  Друковані книги, оголошено на суму 880 000,00 грн.


