
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  код (ДК 021:2015) -                                         

09130000-9 - Нафта і дистиляти 

Бензин А-95, Дизельне паливо (за талонами/ скретч-картками) 

          На виконання п.41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» зі змінами, надається обґрунтування 

технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення.  

 

Предмет закупівлі: Бензин А-95, Дизельне паливо (за талонами/ скретч-картками) 

Вид процедури: відкриті торги. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-23-004992-а 

  

 Обґрунтування очікуваної вартості: 

 При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на даний 

товар по автозаправних станціях мережі заправок в  м.Ланівці, бралася до уваги інформація 

що міститься в мережі Інтернет (на сайті Мінфіну)  у відкритому доступі, в тому числі на 

сайтах постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 

електронній системі закупівель "Prozorro". Крім цього, очікувана вартість була обрахована, 

як потреба у предметі закупівлі  на потреби відділу з врахуванням потреб на перевезення 

учнів Щкільними автобусами та в залежності від суми коштів, затвердженої в кошторисі 

установи. Таким чином вартість закупівлі  обрахована в сумі  476 800 грн. 

 

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері, а саме:  

Бензин А-95 повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні підвищеної 

якості. Технічні умови або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та котельних палив (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2013 р. № 927), зі змінами. 

     Дизельне паливо повинне відповідати ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне підвищеної 

якості. Технічні умови або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та котельних палив (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2013 р. № 927), зі змінами. 

 

 Обґрунтування обсягів закупівлі:  

Обсяг закупівлі був обрахований, як потреба необхідного обсягу товару до кінця  

2022 року. 

 

 


