
Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-14-004419-a) 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

Бензин А-95; 09130000-9 - нафта і дистиляти, 

відповідний код 09132000-3 - бензин за ДК 021:2015 

Єдиного закупівельного словника 

2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

Бензин А-95 за своїми характеристиками і показниками 

повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 "Бензини 

автомобільні Євро. Технічні умови" та Технічному 

регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та котельних палив. Показники якості 

повинні відповідати значенням норм за екологічним класом 

Євро 5. Бензин А-95 має бути виготовлений виключно з 

нафтової сировини. 

Враховуючи необхідність використання протягом усіх 

сезонів (зимового і літнього) предмета цієї закупівлі, товар 

повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до 

автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних 

палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2013 № 927. 

Марка пального – бензин А-95 Євро 5. 

Кількість літрів – 3 800,00. 

Вимоги щодо якості палива – відповідно до вимог 

ДСТУ 7687:2015 "Бензини автомобільні Євро. Технічні 

умови". 

 Екологічний клас пального – не нижче класу – Євро 5. 

Якість пального підтверджується завіреними копіями 

сертифікатів відповідності заводу – виробника та паспортів 

якості Товару на відповну партію палива під час подання 

тендерної пропозиції та при укладенні договору.  

Дата виготовлення пального – 2022 рік. 

Форма відпуску пального – за талонами. 

3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 
 

197 600,00 (сто дев’яносто сім тисяч шістсот гривень 

00 копійок) грн. з ПДВ. Відповідно до статті 4 Закону 

України "Про публічні закупівлі" з урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 

планування закупівель здійснюється на підставі наявної 

потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані 

закупівлі включаються до річного плану закупівель.  
Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості 

товарів/послуг методом порівняння ринкових цін відповідно 

до примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України 18.02.2020 № 275 (зі змінами).  

 


