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Обґрунтування  
технічних та 
якісних 
характеристик 
предмета 
закупівлі 

Причини та обставини, якими керувався замовник 
під час застосування переговорної процедури закупівлі: 
Державний первинний еталон одиниці об’єму рідини 
ДЕТУ 03-03-13 був створений в ННЦ «Інститут 
метрології» на базі вагів, що належать 
ДП «Харківстандартметрологія». Було передбачено, що 
калібрування мірників еталонних 1-го розряду має 
проводитись спільно ННЦ «Інститут метрології» та ДП 
«Харківстандартметрологія» з використанням цих вагів та 
із залученням співробітників ДП 
«Харківстандартметрологія». Це було викладено у 
протоколі, підписаному між ННЦ «Інститут метрології» та 
ДП «Харківстандартметрологія». Тому залучення інших 
установ до виконання робіт на Державному первинному 
еталоні одиниці об’єму рідини ДЕТУ 03-03-13 не 
передбачено законодавством. 

На підставі вищевикладеного, проведення робіт з 
калібрування мірників еталонних 1-го розряду на 
Державному первинному еталоні одиниці об’єму рідини 
ДЕТУ 03-03-13 здійснюється із залученням лише ДП 
«Харківстандартметрологія». 

Документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі:  

- Закон України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність»;  

- Протокол від 03.01.2021 р. між ННЦ «Інститут 
метрології» та ДП «Харківстандартметрологія» про умови 



експлуатації Державного первинного еталона одиниці 
об’єму рідини ДЕТУ 03-03-13 і проведення робіт з 
калібрування мірників еталонних 1-го розряду з його 
застосуванням;  

- Наказ Мінекономрозвитку України № 1518 від 
10.08.2020  про затвердження Порядку калібрування 
вторинних та робочих еталонів. 

Найменування учасника: ДП 
«Харківстандартметрологія». 

 
Обґрунтування  
розміру 
бюджетного 
призначення 

Закупівля здійснюється за рахунок коштів від 
господарської діяльності  

Обґрунтування  
очікуваної 
вартості 
предмета 
закупівлі 

Очікувана вартість закупівлі становить 3600,89  грн. з 
ПДВ. 

У розрахунку вартості врахована інформація з отриманих
Цінових пропозицій та прайс-листів ДП 

«Харківстандартметрологія» на момент вивчення ринку. 
До очікуваної вартості закупівлі включаються усі 

витрати постачальника, у тому числі податки та інші збори, 
інші обов’язкові платежі. 

 
 


