
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 

постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

1 Назва предмета 

закупівлі 

Бензин А-95 (за кодом ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і 

дистиляти) 

2 Вид процедури Відкриті торги з особливостями 

3 Ідентифікатор 

закупівлі 

UA-2022-12-06-005401-a 

4 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі: 

№ Найменування Технічні (якісні) вимоги до товару Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. Бензин А-95 

   (талони 

та/або скретч-

картки) 

Бензин А-95 повинен відповідати діючим 

державним стандартам, технічним умовам та 

чинному законодавству щодо показників якості 

такого виду товару. 

Паливні талони та/або скретч-картки на бензин 

А-95 повинні бути номіналом: 10, 15, 20 л.  

Заправки розташовані обов’язково в м. 

Бердичеві та по всій території України.  

  

л. 300 

 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: пл. Центральна, 1, м. 
Бердичів, Житомирська область, 13300, Україна 

1. Якість палива повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам і підтверджуватися 

Сертифікатом відповідності підприємства-виробника. З метою визначення необхідних 

технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, Учасник представляє копії 

Сертифікатів відповідності та паспортів технічного контролю (якості) палива на відповідність 
вимогам ДСТУ (копія сертифікатів тощо). 

2. Поставка талонів та/або скретч-карток від Учасника Замовнику проводиться за узгодженням 

сторін. По домовленості, Замовник може самостійно отримати талони згідно своїх заявок.  
3.Талони та/або скретч-картки повинні бути номіналом: 10, 15, 20 літрів, мати термін дії не 

менше трьох місяців з моменту їх отримання.  

4. Відпуск нафтопродуктів Замовнику здійснюється цілодобово по талонам та/або скретч-
карткам. 

 5. Учасник повинен мати автозаправні станції обов’язково в м. Бердичеві та по всій території 

України (власні, орендовані або інші правові підстави) (Підтвердження даної інформації 
забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі). 

6. Учасник, відповідно до письмової заявки Замовника, у разі необхідності обмін талонів та/або 

скретч-карток старого зразку на талони та/або скретч-картки нового зразку (закінчення терміну 
дії, пошкодження, тощо) забезпечує протягом семи робочих днів безкоштовний обмін талонами 

та/або скретч-картками рівнозначного номіналу без врахування коливання ціни на ринку. 

7. У разі зміни зовнішньої форми талонів та/або скретч-карток,  Замовник (уповноважена особа 
Замовника) здійснює  обмін талонів та/або скретч-карток у Постачальника безпосередньо під 

час їх пред’явлення за місцем використання на таку саму кількість, того ж номіналу та такого ж 

асортименту без додаткової оплати Замовником на інші (нової форми)  талонів та/або скретч-
карток. 

8. Учасник гарантує, що нафтопродукти є такими, що не мають негативного впливу на 

навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто 
учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають 

встановленим законодавством нормам. (Підтвердження даної інформації забезпечується 

шляхом надання Учасником довідки у довільній формі). 
9. Товар за своїми фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам та нормам 

наведених ДСТУ. (Довідка довільної форми). 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог законодавства 
5 Обґрунтування 

розміру бюджетного 

призначення  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до 

розрахунку до проекту кошторису на 2022 рік. 

6 Очікувана вартість  16500,00 грн. (Шістнадцять тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) 



предмета закупівлі 

7 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України затверджена примірна методика 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 

18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення 

пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну 

товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у 

відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 

електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», 

тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від 

виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у 

разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи 

їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх 

закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної 

вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг 

використовується один із методів формування очікуваної 

вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для 

подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням 

одного з методів вищевказаного порядку, а саме здійснення 

пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про 

ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі 

інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі 

закупівель «Прозоро», тощо. 

 


