
01.09.2022 

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 автомобільний А-
95-Євро5-Е5 (талони) 

(відповідно до ЄЗС ДК 

021:2015: 09130000-9) 

Відкриті торги 

ID: UA-2022-09-01-
005021-a 

962 750,00 грн 

1.1. Вид палива – бензин 

неетильований. 
1.2. Марка бензину – Бензин 

автомобільний А-95-Євро5-Е5. 

1.3. Кількість літрів – 19 255 л. 
1.4. Вимоги щодо якості палива – 

відповідність палива ДСТУ – 
7687:2015 «Бензини автомобільні 

Євро. Технічні умови». 

1.5. Екологічний клас пального – євро 
5. Якість пального підтверджується 

сертифікатами якості на відповідну 

партію палива під час подання 
тендерної пропозиції та при укладанні 

договору. 

1.6. Дата виготовлення пального: 2022 
рік. 

1.7. Форма відпуску пального – 

талони. 
1.8. Номінал талонів: 10, 15, 20 літрів. 

1.9. Учасник повинен надати 

гарантійний лист про те, що термін дії 
талонів становить не менше 1 

(одного) року з моменту їх отримання 

(передачі) (закупівлі товару) 
Замовником, а у випадку закінчення 

терміну дії талонів строк їх дії 

продовжується або вони замінюються 
на нові терміном дії не менше 1 

(одного) календарного року, з 

відповідним асортиментом та такою ж 
кількістю Товару без будь-яких 

додаткових витрат Замовника. 

1.10. Запропонований Учасником  
Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 

повинен відповідати Державним 

стандартам та/або технічним умовам 
заводів-виробників, що повинно 

підтверджуватись паспортами якості, 

виданими підприємством-виробником 
палива та/або сертифікатами 

відповідності.  

1.11. Учасник повинен мати (у 
користуванні або власності) 

розгалужену мережу АЗС по всій 

території України з обов’язковим 
розташуванням АЗС по місту 

Кропивницький, Кіровоградській 

області та по території України (крім 
тимчасового окупованих територій) з 

покриттям не менше ніж 51% 

загальної кількості міст та селищ 
міського типу Кіровоградської 

області. 

1.12. Для підтвердження відповідності 
технічним вимогам, Учасником у 

складі пропозиції подаються (у 

вигляді сканованих файлів PDF 
(PortableDocumentFormat)): 

- копії документів, виданих 
державними органами сертифікації 

та/або виробниками запропонованого 

палива; 
- довідка, яка складена Учасником, що 

містить інформацію про розгалужену 

мережу власних АЗС та АЗС 
партнерів (яка відповідає вимогам 

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 

автомобільний А-95-Євро5-Е5 
(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 

0412010 «Керівництво та 

управління у сфері безпечності 
харчових продуктів та захисту 

споживачів». 



 
 

 

 
 

 

 

встановленим в п. 11 Технічних, 

якісних та кількісних характеристик 

предмета закупівлі) по всій території 
України з обов’язковим 

розташуванням АЗС по місту 

Кропивницький, Кіровоградській 
області та по території України та 

місць їх розташування з зазначенням 

марки пального, яке відпускається на 
даних заправних станціях (з 

можливістю заправки по талонах). 


