
Хмельницька обласна рада 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Бензину А-95, Дизельного палива, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Хмельницька обласна рада, 29005, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, майдан 

Незалежності, будинок 2, 00022651, Орган державної влади, місцевого самоврядування або 

правоохоронний орган. 

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Бензин А-

95, Дизельне паливо, код 09130000-9 Нафта і дистиляти за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного 

словника. 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги UA-2021-04-30-004876-b. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 259580,0 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 

закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з 

пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 259580,0 грн. згідно з кошторисом на 2021 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з 

дати укладання договору по 31.12.2021р.  

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Бензину А-95, Дизельного палива визначені з 

урахуванням реальних потреб обласної ради та оптимального співвідношення ціни та якості  

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Спосіб (вид) поставки в талонах 

Кількість товару, л Бензин А-95 – 6200 л; Дизельне паливо – 2600 л 

Вимоги щодо якості 

Якість палива повинна відповідати: 

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) «або еквівалент» 

ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне 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) «або еквівалент» 

 

 


