
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення  

предмета закупівлі 

      Для  безперебійної роботи  центру в умовах тривалого  повного   відключення  

електропостачання,  для роботи генера торів центру  

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015, CPV-2015 09130000-9 Нафта і дистиляти 

(дизельне паливо, бензин А-95)  

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-26-007804-a ; 

3. Відповідно до частини 6 п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року 

№ 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії 

правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 

скасування ", придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), 

вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість 

яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 

1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без 

застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, асаме 

закупівля UA-2022-12-14-023302-a відмінено відкриті торги через відсутність учасника 

процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом. При цьому 

предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, а також вимоги до 

учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені 

замовником у тендерній документації, та сума договору про закупівлю не може перевищувати 

очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення 

відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури 

закупівлі (учасника процедури закупівлі. 

4. Очікувана вартість закупівлі: 530000,00 грн. (п’ятсот   тридцять тисяч гривень 00 коп.), в 

т.ч. ПДВ;  

5. КЕКВ 2210; 

6. Обсяги закупівлі: дизельне паливо- 3500 літрів, бензин А95- 6000 літрів  ; 

7. Строк поставки –  з моменту  укладання договору  до 31 грудня 2022  року; 

8.  Технічні та якісні характеристики товару повинні передбачати необхідність застосування 

заходів із захисту довкілля.  

8.1. Якість товару – повинна відповідати діючим стандартам, ГОСТам та/або ТУ.  

Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо 

якості зазначених у цій документації товарів. Учасники процедури закупівлі повинні 

обов’язково надати в складі тендерної пропозицій  гарантійний лист щодо дотримання  

технічних вимог предмету закупівлі та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, 

технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. 

За допомогою інтернет-ресурсу https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/tm станом на 

грудень місяць 2022 року та розрахунку заступника  генерального директора Остапенко  О.Р. 

Середня  ціна станом на 26.12.2022 року.  

№п/п Оператор  Бензин А95 Дизельне паливо 

1. ОККО 54,00 56,00 

2. WOG 53,00 56,00 

3. Авіас 53,00 55,00 

4. Shell 50.99 55,99 

5. Укрнафта 49,00 53,00 

6 АМІС 51,99 54,99 

7. UPG 50,09 53,34 

8/ Фактор 48,00 53,00 

 Середня ціна на  бензин А-95 – 54,00 грн. 

Середня ціна на дизельне паливо – 57,00 грн. 


