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

Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я,
пр. Соборний, 105, м. Запоріжжя, Запорізька область,
Україна, 69095,
код за ЄДРПОУ 01038818,
підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні
закупівлі» (юридична особа, яка забезпечує потреби
держави або територіальної громади)

2. Назва предмета закупівлі із
зазначенням коду та назви
відповідних класифікаторів
предмета закупівлі і частин
предмета закупівлі (лотів) (за
наявності)

Бензин А-95, Бензин А-92,
код 09130000-9 Нафта і дистиляти за ДК 021:2015
Єдиного закупівельного словника

3. Вид процедури

Відкриті торги

4. Ідентифікатор закупівлі

UA-2021-04-28-002321-b

5. Обґрунтування технічних та
Для забезпечення пальним службових автомобілів, які
якісних характеристик предмета знаходиться на балансі БУВР річок Приазов’я (далі закупівлі
замовник/управління), та використовуються для поїздок,
пов’язаних із службовою діяльністю управління,
замовник здійснює закупівлю даного виду товару, а саме:
бензину А-95 та бензину А-92, оскільки саме ці види
палива використовуються транспортними засобами
управління, та за своїми якісними та технічними
характеристиками найбільше відповідають вимогам та
потребам замовника.
Тому, з метою ефективного та раціонального
використання коштів, замовник здійснює закупівлю саме
даного виду товару.
6. Обґрунтування розміру
бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно
до кошторису на 2021 рік за КЕКВ 2210

7. Очікувана вартість предмета
закупівлі

315 000,00 грн. з ПДВ

8. Обґрунтування очікуваної
вартості предмета закупівлі

Очікувану вартість закупівлі бензину визначено на
підставі розрахованого річного обсягу та з урахуванням
річного розпису асигнувань державного бюджету, в
межах видатків, передбачених кошторисом на утримання
апарату БУВР річок Приазов’я.
Кількість даного виду товару, що підлягає закупівлі,
розраховано виходячи з аналізу відомостей щодо обсягів
пально-мастильних
матеріалів,
необхідних
для
забезпечення
роботи
автотранспорту
управління,
сформованих на підставі даних відділу механізації,
охорони праці та безпеки руху.
Очікуване споживання на 2021 рік: бензину А-95 - 7500 л,
бензину А-92 – 3630 л.

