Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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:
Інститут
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
Національної
академії
аграрних
наук
України;
вул. Шевченка, буд 97, м. Чернігів, 14027; код за ЄДРПОУ 00497360; категорія
замовника – орган державної влади.
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
021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти (Дизельне паливо).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-19-011152-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені
відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних
документів.
5. Обґрунтування
розміру
бюджетного
призначення:
розмір
бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису
на 2021 рік, становить 211 464 грн. з ПДВ та планувалась закупівля в обсязі –
9000 л.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 211 464 грн. з ПДВ.
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості
предмета закупівлі Державної казначейської служби України, затвердженої
наказом Державної казначейської служби України від 12.05.2020 № 125 (далі –
Методика) та розробленої на основі наказу Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 №
275 (зі змінами).
Згідно з методом порівняння ринкових цін Методики проведено розрахунок
очікуваної вартості закупівлі Товару (далі - ОВ) з використанням цін (далі - Ц),
V – кількість (обсяг), отриманих з відкритих джерел інформації, а саме з сайту
Мінфін ціни операторів Чернігівської області:
Дизельне паливо
Цод=(Ц1+ …+Ц3)/3=23,44+23,60+23,45=23,496 грн.
ОВ = Цод х V= 23,496 х 9000 = 211 464 грн (з ПДВ)

