
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за кодом ДК 

021:2015 – 55310000-6 Послуги з ресторанного обслуговування (лот №1 послуги із 

забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України, лот 

№2 Послуги із забезпечення харчування членів офіційних парламентських делегацій, 

міжнародних парламентських організацій та інших офіційних осіб, які прибувають в 

Україну на запрошення Верховної Ради України) 

Лот № 1 

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

З метою належного надання послуг із забезпечення проведення офіційних прийомів 

від імені Верховної Ради України та відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів 

Верховної ради України на 2021 рік, річного плану закупівель на 2021 рік, Управлінню 

справами необхідно здійснити закупівлю послуг із забезпечення проведення офіційних 

прийомів від імені Верховної Ради України. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» якщо послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання у 

відсутності конкуренції з технічних причин, закупівля здійснюється шляхом застосування 

переговорної процедури. 

 

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

очікувана вартість закупівлі: 1 875 000,00 грн. 

Кошти загального фонду Державного бюджету України - 1 875 000,00 грн. 

КЕКВ – 2240,  КПКВ – 0111010, 0111020. 

 
Лот №2  

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

З метою належного надання послуг із забезпечення харчування членів офіційних 

парламентських делегацій, міжнародних парламентських організацій та інших офіційних 

осіб, які прибувають в Україну на запрошення Верховної Ради України та відповідно до 

Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної ради України на 2021 рік, річного плану 

закупівель на 2021 рік, Управлінню справами необхідно здійснити закупівлю послуг із 

забезпечення харчування членів офіційних парламентських делегацій, міжнародних 

парламентських організацій та інших офіційних осіб, які прибувають в Україну на 

запрошення Верховної Ради України. 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» якщо послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання у 

відсутності конкуренції з технічних причин, закупівля здійснюється шляхом застосування 

переговорної процедури. 

 

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Загальна очікувана вартість закупівлі: 1 000 000,00 грн. 

Кошти загального фонду Державного бюджету України - 1 000 000,00 грн. 

КЕКВ – 2240,  КПКВ – 0111020. 

 
3.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 

2021 рік. 

 

 

 


