Обґрунтування технічної та якісної характеристики та очікуваної вартості
предмета закупівлі, розмиру бюджетного призначення Періодичні видання за кодом
ДК 021:2015: 22210000-5 — Газети на суму 44342,25 грн
Передплата періодичних видань на 2021 рік визнана необхідною на підставі
існуючих рапортів від факультетів та структурних підрозділів Університету для
забезпечення навчальної, наукової та інформаційної діяльності.
Згідно рапортам необхідно придбати 20 назв/комплектів журналів, які повинні
відповідати технічної та якісної характеристиці, яка наведена у специфікації, а саме
індексу видання та періодичності.
СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ
№
п/п

Назва/найменування
(номенклатура, асортимент) товарів

Індекс
видання

Періодичність

1.

Журнали, у тому числі:

1.1

Безпека життєдіяльності

91857

1 раз на місяць

1.2

Міжнародний інформаційний науково-технічний
журнал «Рухомий склад

76398

1 раз на місяць

1.3

Вища освіта України

23823

4 рази на рік

1.4

Економіка. Фінанси. Право.

74182

1 раз на місяць

1.5

Залізничний транспорт України

40294

6 разів на рік

1.6

Іноземні мови

74235

4 рази на рік

1.7

Інтегровані технології та енергозбереження

22786

4 рази на рік

1.8

Інтелектуальна власність в Україні

68130

1 раз на місяць

1.9

Кадровик. ЮА

01158

1 раз на місяць

1.10

Логистика: проблемы и решения

91949

1 раз на місяць

1.11

Наука і суспільство

74330

6 разів на рік

1.12

Новий колегіум

22863

4 рази на рік

1.13

Офіційний вісник України

40433

100 номерів на рік

1.14

Охорона праці

74377

1 раз на місяць

1.15

Радник у сфері державних закупівель

76326

1 раз на місяць

1.16

Теорія і методика фіз. виховання і спорту

09561

4 рази на рік

1.17

Телекомунікаційні та інформаційні технології

86479

4 рази на рік

1.18

Україна: аспекти праці

74541

4 рази на рік

1.19

Українська залізниця

68679

1 раз на місяць

74546

4 рази на рік

1.120 Энерготехнологии и ресурсосбережение.

Сума придбання Журналів у кількості 20 назв/20 комплектів становить 44342,25
грн. без ПДВ. Ціна закупівлі була встановлена шляхом методики ціноутворення, а саме
виведення середньої ціни з наявних пропозицій на товар.
Відповідно до пп. 197.1.25 статті 197 Податкового кодексу України ( із змінами
та доповненнями) від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання
(передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації
(крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення
(літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка),
виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження
книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру)
вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників,
словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва
на митній території України.
Директор бібліотеки
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