
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)). 

Замовник - Державний навчальний заклад "Новояворівське вище професійне 

училище", місцезнаходження - вул. Шевченка, 20, м. Новояворівськ, Львівська обл., 

81053, код ЄДРПРОУ – 05536969. 

 

 

1 Назва предмета закупівлі ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і дистиляти  

(Бензин А-92, дизпаливо) 

 

2 Вид процедури Спрощена закупівля. 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-26-004606-c  

4 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

 

Технічні та якісні характеристики Товару, що 

закуповується, повинні відповідати технічним умовам та 

стандартам, передбаченим законодавством України, 

діючими на період постачання Товару. Якість Товару 

повинна відповідати екологічним нормам ЄВРО–5, 

Державним стандартам України, технічним вимогам 

заводу виробника та вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини 

автомобільні Євро. Технічні умови» або Технічному 

регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднового та котельного палива 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2013 № 927). Товар повинен відповідати 

температурному режиму експлуатації транспортних 

засобів в регіонах України.  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі 

повинні передбачати необхідність застосування заходів із 

захисту довкілля. Учасник повинен мати автозаправні 

станції (власну, орендовану, партнерську) в 

м.Новояворівськ. Номінал талонів на бензин А-

92,дизельне паливо – 5- 10 - 20 літрів. 

 Термін дії талонів на бензин А-92,дизпаливо строком до 

31.12.2022 року. 

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

82000,00 гривень, з ПДВ. 



6 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі, розміру 

бюджетного призначення 

     Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із 

застосуванням Примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 № 275 методом 

порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі 

даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої 

інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у 

відкритому доступі, а також аналізу інформації про 

аналогічні закупівлі, розміщені на 

сайті https://prozorro.gov.ua,в тому числі на сайтах 

виробників/постачальників та надісланих комерційних 

пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівець з публічних закупівель Яремій Ю.В. 

26.01.2022 р. 

https://prozorro.gov.ua/

