
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 4-

1 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Державний навчальний заклад «Дубенське 

вище художнє професійно-технічне училище»; вул. Шашкевича, 3, м. Дубно, Дубенський 

р-н, Рівненська обл., 35600; код за ЄДРПОУ – 05537517; категорія замовника – юридична 

особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 

кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин 

предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015-09130000-9 Нафта і 

дистиляти (Бензин А-92 ( відповідний код 09132000-3 Бензин) 

3.   Ідентифікатор закупівлі: — UA-2022-01-12-000655-c 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

придбання бензину А-92 в скретч-картах або талонах здійснюється для забезпечення 

безперебійної роботи транспортних засобів ДНЗ «Дубенське  ВХПТУ», для навчальних 

потреб під час виконання функцій та завдань, покладених на навчальний заклад. 

Відповідно до фактичного обсягу витрат бензину А-92 у 2021 році та враховуючі обсяги 

кошторисних призначень на 2022 рік. Очікуваний обсяг закупівлі Товару: 3500 літрів. 

Очікувана вартість предмета закупівлі Товару: 112 000,00 грн. (сто дванадцять тисяч 

гривень 00 коп.). Період поставки Товару: до 31 грудня 2022 року. Місце поставки Товару: 

м. Дубно вул. Шашкевича, 3. Нормативно-правові акти: Закон України «Про публічні 

закупівлі» в редакції. Інші нормативно-правові акти. 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 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. 

Номінал талонів або скретч-карт на бензин А-92 – 10 - 20 літрів. Термін дії талонів або 

скретч-карт на бензин А-92 строком до 31.12.2022 року та гарантованим продовженням 

терміну їх дії.  

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 112 000,00 гривень з ПДВ. Розрахунок 

очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу 

Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-

ресурсів.   

6. Процедура закупівлі: Застосовується Спрощена закупівля. 

 


