
10.02.2022 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі 

Бензин А-92 (талони) 

(відповідно до ЄЗС ДК 

021:2015: 09130000-9) 

Відкриті торги 

ID:  UA-2022-02-10-

011699-b 

782 642,00 

грн. 

Вид палива – бензин неетильований. 

Марка бензину – А 92. 
Кількість літрів – 22360 л. 

Екологічний клас пального – євро 5. 
Дата виготовлення пального: 2022 рік. 

Форма відпуску пального – талони. 

Номінал талонів: 10, 15, 20 літрів. 

Термін дії талонів становить не 

менше 1 (одного) року з моменту їх 

отримання (передачі). 

Учасник повинен мати (у 

користуванні або власності) 

розгалужену мережу АЗС по всій 

території України з обов’язковим 

розташуванням АЗС по території 

міста Кропивницький та 

Кіровоградської області з покриттям 

не менше ніж 80% загальної кількості 

районів Кіровоградської області. У 

випадку відсутності АЗС в межах 

одного із районів Кіровоградської 

області, найближча АЗС має 

знаходитись на відстані не більше, 

ніж 30 км від адміністративного 

центру відповідного району 

Якісні та технічні характеристики 

обумовлені вимогами до експлуатації 

транспортних засобів Підприємства, а 

саме сервісною книжкою 

транспортного засобу, 

рекомендаціями заводу-виробника 

транспортного засобу, а також 

вимогами ДСТУ– 7687:2015 «Бензини 

автомобільні Євро. Технічні умови», 

технічного регламенту щодо вимог до 

паливно-мастильних матеріалів (далі 

– ПММ). 

Розрахунок очікуваної вартості 

обумовлений статистичними 

даними про середньомісячне 
використання ПММ.  Очікувана 

вартість предмета закупівлі 

визначена методом порівняння 
ринкових цін. При визначені 

очікуваної вартості закупівлі 

враховувалась інформація, що 
міститься в мережі Інтернет у 

відкритому доступі, у тому числі в 

електронній системі Prozorro.  
Розмір бюджетного призначення 

для предмета закупівлі «Бензин А-

92 (талони) (відповідно до ЄЗС ДК 
021:2015 09130000-9 Нафта і 

дистиляти» відповідає розрахунку 

видатків до кошторису на 2022 рік 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області за КПКВК 
1209010 «Керівництво та 

управління у сфері безпечності 

харчових продуктів та захисту 
споживачів». 


