
ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі бензину автомобільного А-95-Євро (бланками-дозволами)), 

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 0212015 - 09130000-9 – Нафта і дистиляти 
(Бензин автомобільний А-95-Євро (бланками-дозволами)).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги із особливостями, UA-2022-11-16-010775-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 808 000,00 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: 54 000 літрів. Загальна вартість предмета закупівлі становить 2 808 000,00 грн. 

Розмір бюджетного призначення: 2 808 000,00 грн. згідно з потребою на 2022 рік та кошторису. 

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

Якість Товару повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам і підтверджуватися відповідним 
документом при поставці товару. 

 Технічні та якісні вимоги до Товару повинні відповідати Технічному регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ від 01.08.2013 року № 
927 (далі «Технічний регламент»). 

У разі виникнення сумніву щодо якості поставленого Товару, Покупець має право  в будь який час взяти 
пробу пального та здійснити його експертизу у порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо якість 
товару не відповідає наданому сертифікату, паспорту якості чи копії декларації про відповідність, Покупець може 
відмовитись від подальшого постачання пального та вимагати від Постачальника всіх понесених збитків.   

Відпуск Товару Замовнику здійснюється цілодобово по довірчим документам (Бланк дозвіл) на з АЗС 
Постачальника в м. Києві, Київській області та в кожній області України за виключенням тимчасово окупованих 
територій та в районі активних бойових дій. Покупець отримує довірчі документи (Бланк дозвіл) від 
Постачальника на підставі заявок Покупця.  

 


