
Обґрунтування 

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: 

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі – Автобаза); вул. 

Коновальця, 24, м. Київ, 01133; 

код за ЄДРПОУ – 05907124; 

категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави. 

 

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): 

 

Код ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти (Бензин автомобільний А-95-Євро – 

наливом; Бензин автомобільний А-95-Євро (бланками-дозволами)) 
 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

ЛОТ 1 

 
№ 

з/п 

 
 

Назва 

 
 

Од. 

 
 

Кількість 

 
Технічні та якісні 

характеристики 

1. Код ДК 021:2015 – 

09130000-9 – Нафта і 

дистиляти (Бензин 

автомобільний А-95-Євро – 

наливом) 

літр 225 000 згідно з ДСТУ  

ЛОТ 2 

 
№ 

з/п 

 
 

Назва 

 
 

Од. 

 
 

Кількість 

 
Технічні та якісні 

характеристики 

1. Код ДК 021:2015 – 09130000-

9 – Нафта і 

дистиляти (Бензин 

автомобільний А-95-Євро 

(бланками-дозволами) 

літр 75 000 згідно з ДСТУ 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

 

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік за КЕКВ 

– 2210 (придбання пального), становить 15 237 600 грн. 00 коп з ПДВ. 

Закупівля відбувається партіями протягом 2021 року. 

Орієнтовна вартість закупівлі запланованої у червні 2021 року – 9 140 250 грн. 00 коп 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням 

моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що 

містяться в мережі інтернет у відкритому доступі. 



 

 


