ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Найменування
предмету закупівлі із
зазначенням коду ЄЗС

Послуги з
обов’язкового
страхування
транспортних засобів
(відповідно до ЄЗС ДК
021:2015: 66510000-8)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Переговорна
процедура
закупівлі
UA-2021-11-23015107-a

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

14 000,00 грн.

Обґрунтування
технічних та якісних
характеристик предмета закупівлі
Предмет закупівлі та його технічні
вимоги обумовлені відповідно до
Закону України “Про обов`язкове
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів” від 01.07.2004
№
1961-IV
із
змінами
та
доповненнями.
Якісні та технічні характеристики
відповідають вимогам Замовника до
Страховика з метою своєчасного
отримання компенсацій в повному
обсязі та уникнення оскаржень інших
учасників
дорожньо-транспорної
пригоди в подальшому на Компанію в
затягуванні страхових виплат. Також
при виникненні страхових випадків,
якщо Страхова компанія буде
знаходитися не у м. Києві, можлива
втрата часу для виплат страхових
відшкодувань.
Наявність
копії
документу
про
присвоєння
кредитного
рейтингу/рейтингу
фінансової стійкості або довідки
довільної
форми
із
активним
посиланням на сайт національного
рейтингового агентства дасть змогу
укласти договір із стійким та
надійним Страховиком, який має
рейтинг фінансової надійності.

очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана загальна вартість закупівлі
визначена з огляду на обсяг послуг, що
плануються до закупівлі та визначені в
розділі 1 проекту Договору про закупівлю
(Додаток 5 до тендерної документації).
Розрахунок
очікуваної
вартості
обумовлений розміром діючих страхових
платежів на даний час.
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі
послуг здійснено відповідно п.2.6 формули
№15 Порядку розрахунку очікуваної
вартості товарів та послуг (додаток 5 до
Регламенту
взаємодії
структурних
підрозділів НАК «Нафтогаз України» під час
закупівлі товарів, робіт та послуг), а саме із
застосуванням таких джерел інформації, як
отриманих від потенційних постачальників
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», ПАТ «СК
«Українська страхова група», ПрАТ «АСК
«ІНГО
Україна»
та
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АРКС комерційних пропозицій
із зазначенням діючих цін та страхових
платежів за формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4)/4
Так, використавши дані комерційних
пропозицій, визначена таким способом
очікувана вартість закупівлі, яка склала
14 000,00 грн.

