ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧИКУВАНОЇ
ВАРТОСТІПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 09130000-9 - НАФТА
І ДИСТИЛЯТИ (БЕНЗИН А-92: БЛАНКИ ДОЗВОЛІВ (ТАЛОНИ); ДИЗЕЛЬНЕ
ПАЛИВО: БЛАНКИ ДОЗВОЛІВ (ТАЛОНИ)), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ ИА2021-09-10-007471-с.
Назва предмета закупівлі: Нафта і дистиляти код ДК 021:2015 —09130000-9.
Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-09-10-007471-е.
Закупівля дизельного палива та бензину А - 9 2 обумовлена необхідністю
забезпечення ПММ
транспортних засобів Центру для виконання завдань за
призначенням.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Найменування товару
Бензин А-92
(бланки дозволів (талони))
Дизельне паливо
(бланки дозволів (талони))

Одиниця виміру

Кількість

літр

7770

літр

7770

Перелік необхідних технічних характеристик, яким повинна відповідати
пропозиція Учасника **:
1. Запропоноване Учасником паливо повинно відповідати Державним стандартам
чи Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного палива, що
повинно підтверджуватись паспортом якості, виданим підприємством-виробником палива
та/або документом про підтвердження відповідності;
2. Учасник повинен мати (у користуванні або у власності) розгалужену мережу
АЗС по всій території України, та у Сумській області (крім тимчасово окупованих
територій Луганської, Донецької областей та території АР Крим), кількість АЗС в
Сумській області не менше двох одиниць, та у кожній області України повинно бути не
менше двох одиниць АЗС.
3. Замовник залишає за собою право на проведення перевірки наявності договірних
відносин щодо факту реалізації пального на підставі бланків дозволів (талонів) на АЗС
указаних Учасником відповідно до умов п. 2. до моменту прийняття рішення про намір
укласти Договір про закупівлю Товару.
4. Учасник повинен мати єдині зразки бланків дозволів (талонів) з можливістю
заправки по усіх запропонованих АЗС.
5. Термін дії бланків дозволів (талонів) необмежений. У разі зміни зовнішньої
форми бланків дозволів (талонів) Учасник здійснює їх обмін без додаткової на це оплати
(інформація щодо необмеженого терміну дії бланків дозволів (талонів), а також їх
безоплатного обміну зазначається у відповідному положенні пункту 5.5 проекту Договору
про закупівлю Товару, згідно з додатком 5 до тендерної документації).
6. 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.

7. Поставку здійснювати; талонами номіналом 20 літрів, номіналом 10 літрів та
номіналом 5 літрів.
Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана
вартість -448329,00 грн.
Відповідно до очікуваної вартості застосовано процедуру закупівлі - відкриті
торги. При визначенні очікуваної вартості тендерний комітет керувався наказом
Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення
очікуваної вартості предмета закупівлі" та інформацією про діючі ціни, що розміщена на
офіційних інтернет-ресурсах, а саме на сайті https://index.minfm.com.ua/markets/fuel/tm/
станом на 06.09.2021 (відповідна роздруківка із сайту та розрахунок додається).
Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану
очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.
/

Голова тендерного комітету

Сергій ЯГОЛЬНИК

