
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 

ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-26-015832-a 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710». 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі бензину марки А-95 на 

2023рік 

Замовник: Компаніївська селищна рада 

код ЄДРПОУ: 04364911 

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-26-015832-a 

Предмет закупівлі: Бензин марки А-95 ДК 021:2015, код 09130000-9 – Нафта і дистиляти 

Очікувана вартість предмета закупівлі: Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 

270000грн. 00коп. (Двісті сімдесят тисяч гривень 00 копійок), з  ПДВ 

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням розрахункових обсягів 

споживання бензину марки А-95 у 2022 році та ринкових цін на даний вид товару на момент 

оголошення закупівлі. 

Місце поставки: за адресою та місцезнаходженням АЗС у межах смт Компаніївка,  Кіровоградської 

області  та  на відстані не більше 3 км від адреси замовника. 

Кількість: 

- бензин марки А-95 – 5000 л.  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Закупівля проводиться відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 

Закон) та з урахуванням 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, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

Бензин А-95 повинен відповідати вимогам стандартів. 

   До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:  

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; 

- інші витрати, передбачені для товару даного виду. 

   До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені 

учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору 

про закупівлю. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його власного прибутку.  

  Заправка бензином має здійснюватись на автозаправних станціях (АЗС) у межах смт 

Компаніївка,  Кіровоградської області  та  на відстані не більше 3 км від адреси замовника. 

  Товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, 

якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.  

Товар повинен відповідати температурному режиму експлуатації транспортних засобів в 

регіонах України. 

 


