
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

 закупівлі № UA-2022-12-14-008488-a  

 

Підстава для публікації обгрунтування: Постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№ 631 і від 11.10.2016 № 710». 

Мета проведення закупівлі: для забезпечення існуючої потреби та безперебійної діяльності 

замовника здійснюється закупівля бензину А-95 у кількості 6320 л, дизельного палива – 

3420  л. 

Замовник: Луганська обласна державна адміністрація. 

Місцезнаходження: 93405, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 

будинок 59. 

ЄДРПОУ: 00022450. 

Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-14-008488-a 

Предмет закупівлі: код ДК021:2015 - 09130000-9  «Нафта і дистиляти» (бензин А-95 та 

дизельне паливо) 

Місце поставки товару: автозаправні станції учасника; місце поставки талонів: за 

місцезнаходженням АЗС учасника по місту Дніпро. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 533007,00 грн  (П’ятсот тридцять три тисячи сім  

гривень 00 копійок). 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям 

Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін. 

Очікувана ціна за одиницю визначена як середньоарифметичне значення трьох даних 

операторів автозаправних станцій Дніпропетровської області, отриманих з мережі інтернет на 

сайті Мінфін https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/reg/dnepropetrovskaya/ (тариф за 1 л бензину А-95 

– 53,67 грн. з ПДВ, дизельного палива за 1 л – 56,67 грн. з ПДВ).  
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Розмір бюджетного призначення: 533099,00 грн. (П’ятсот тридцять три тисячі дев’яносто 

дев’ять грн.00 копійок). 

Відповідно до розрахунку видатків фінансово-господарського управління, враховуючи 

видатки загального фонду, затверджені у Законі України «Про Державний бюджет на 2023 

рік», залишки невикористаних коштів спеціального фонду. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

Бензин А-95 та дизельне паливо (далі - Товар) повинно відповідати Технічному 

регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та вимогам 

Національних стандартів України  ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро» та ДСТУ 

7688:2015 «Паливо дизельне Євро». 

Оскільки  саме ці види палива використовуються транспортними засобами замовника, 

та за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають вимогам і 

потребам замовника. Тому з метою ефективного та раціонального використання коштів 

замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару. 

Закупівля Товару для автотранспортних засобів замовника здійснюється безпосередньо 

на автозаправних станціях учасника (постачальника) (далі – АЗС)  за талонами учасника 

(постачальником) (далі – Талони). Заправка автотранспортних засобів замовника бензином А-

95 та дизельним паливом  повинна здійснюватися на запропонованих учасником 

(постачальником)  АЗС за Талонами цілодобово. 

Талони мають бути єдиного зразка для всієї мережі АЗС, яка заявлена учасником 

(постачальником), номіналом 10 л та 20 л. 

Поставка Талонів на Товар від учасника (постачальника) замовнику здійснюється 

партіями або одноразово на весь обсяг даної закупівлі за письмовими заявками замовника. 

Товар (партія Товару) має бути поставлена в відповідності із вимогами замовника щодо 



кількості та асортименту, вказаним у заявці на поставку, не пізніше 5 робочих днів з дати 

отримання такої заявки учасником (постачальником).  

Талони повинні мати термін дії не менше 12 місяців з дня їх видачі замовнику з 

можливістю за погодженням сторін подовження терміну дії талонів на термін не менше одного 

місяця. 

Учасник (постачальник) повинен мати розгалужену систему АЗС (власних, орендованих, 

партнерських)  по Україні, зокрема у м. Дніпро, на яких можна здійснити розрахунок талонами, 

виданими учасником. 

 

Уповноважена особа                                                                                   О.МІТУСОВА 

 


