
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі палива дизельного - Євро (наливом), розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

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, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 24, код за 

ЄДРПОУ —  05907124, категорія замовника - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 09130000-9 – Нафта і 

дистиляти (паливо дизельне-Євро (наливом)).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-10-31-009217-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 425 000,00 грн. Визначення 

очікуваної ціни за одиницю, згідно Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Автобазі 

Управління справами Апарату Верховної ради України, затвердженого наказом директора № 15-2/03-1-20 від 

19.01.2022 р., шляхом знаходження інформації про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому 

доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель 

"Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, та становить середньоарифметичне 

значення масиву отриманих даних, що розраховуються за такою формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,  

де: Цод - очікувана ціна за одиницю;  

Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації або відповідей на запити цінових пропозицій, 

приведені до єдиних умов;  

К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації; 

Обсяг закупівлі: 25 000 літрів. Загальна вартість предмета закупівлі становить 1 425 000,00 грн. 

Розмір бюджетного призначення: 1 425 000,00  грн. згідно з потребою на 2022 рік та кошторису. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. Строк поставки товару — по 31 грудня 2022 року. 

Паливо повинно відповідати Державним стандартам (ДСТУ 7688:2015) та технічним умовам заводів-

виробників, що повинно підтверджуватись паспортом якості, виданим підприємством-виробником пального 

та/або сертифікатами відповідності.  

Замовник має право звернутися за підтвердженням якості пального до державних органів або відповідних 

експертних установ, організацій та здійснити перевірку якості пального  Учасника процедури закупівлі. 

У разі проведення арбітражних випробувань поставленого пального, сторони повинні керуватися наказом 

Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 04.06.2007 року N 271/121 "Про затвердження Інструкції з контролювання якості нафти і 

нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України".   

 


