
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

 
 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань: Департамент регіонального розвитку Київської обласної 

державної адміністрації; вул. Юрія Іллєнка, 40, м. Київ, 04119; код за ЄДРПОУ – 21467647 

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): ДК 021:201509130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-95) 

3. Ідентифікатор закупівлі (заповнюється у разі проведення закупівлі за 

конкурентною або переговорною процедурою): UA-2022-02-22-010846-b 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні 

та технічні характеристики обумовлені вимогами до експлуатації транспортних засобів 

Підприємства, а саме сервісною книжкою транспортного засобу, рекомендаціями заводу- 

виробника транспортного засобу, а також вимогами ДСТУ, технічного регламенту щодо 

вимог до паливно-мастильних матеріалів. Технічне завдання передбачене Додатком 2 до 

Тендерної документації. 

5. Розмір бюджетного призначення погоджений на 2021 рік: 444 000,00 гривень 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та 

визначений у кошторисі департаменту на 2022 рік. 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 444 000,00 гривень 

8. Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок очікуваної вартості обумовлений статистичними даними про 

середньомісячне використання ПММ. При цьому на підставі моніторингу ринкових цін, 

інформації з договорів, укладених на закупівлю аналогічного товару у минулих періодах,  

комерційних пропозицій із зазначенням діючих цін зроблено розрахунок очікуваної 

вартості. 
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