Замовник:

Обгрунтування UA-2022-01-21-010297-b бензин
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016року №710 (зі змінами)
ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»,
замовника згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

ЄДРПОУ:

02011870

Адреса:

вул.Зоологічна, 3, Київ, м. Київ, Україна, 03680

Джерело фінансування:

Державний бюджет України

Категорія

Обгрунтування:
Назва предмета закупівлі із
зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником та ID
закупівлі

ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і
дистиляти (Бензин А-92 – 10000л)
UA-2022-01-21-010297-b

Код КЕКВ

2282

Розмір бюджетного
призначення та/або
очікувана вартість
предмета закупівлі, грн.

320 000,00 грн. (триста
двадцять тисяч гривень 00
коп.) з ПДВ

Вид закупівлі
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Відкриті торги

розміру бюджетного призначення та очікуваної
вартості

Розмір бюджетного призначення затверджений головним розпорядником
коштів – Національною академією медичних наук України. Замовником
здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння
Бензин марки А- 92 повинен відповідати державним стандартам та технічним
ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної
вимогам виробників транспортних засобів відповідно до вимог ст. 24 Закону
вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства
України «Про автомобільний транспорт» з необхідністю застосування заходів із
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
захисту довкілля відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про дорожній рух»,
18.02.2020 № 275 та наказу Адміністрації державної прикордонної служби
Правилам роздрібненої торгівлі нафтопродуктами, що затверджені постановою
України від 09.09.2019 № 480-аг «Про моніторинг цін під час здійснення
Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 року № 1442 (із змінами) – мати
закупівель».При цьому розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі
паспорта (сертифікат, паспорт, декларація) якості та/або сертифікати відповідності.
проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки
Товар повинен відповідати вимогам діючих норм та стандартів, що діють на
від18.02.2020р. № 275 «Про затвердження
території України, а саме: вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро.
примірної методики визначення очікуваноївартості предмета закупівлі» з
Технічні умови».
урахуванням інформації, отриманої
з Інтернет-ресурсів: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/ та
https://finance.i.ua/fuel/.

