Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: Академія Державної пенітенціарної служби,
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які
забезпечують 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): ДК 021:2015: 09120000-6 - Газове паливо
(Газ пропан).
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-05-008762-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Газ пропан у талонах.
Вимоги до товару:
1. Постачальник повинен гарантувати якість товару, що постачається Замовнику, та
повинен відповідати технічним якостям, що вказується в оголошенні до спрощеної
закупівлі.
2. Талони на паливо повинні бути дійсними по всій території України (на АЗС
Постачальника). Учасник повинен мати єдині зразки талонів, по яких буде можливість
заправки по всіх запропонованих АЗС Постачальника.
3. Автозаправки повинні знаходитись по всіх регіонах України.
4. Кількість АЗС в межах м. Чернігова повинно бути не менш ніж 3.
5. Талони на паливо повинні мати строк дії з моменту їх отримання 12 місяців.
6. Запропоновані Учасником АЗС повинні працювати по безготівковому розрахунку та
мати в реалізації для потреб Замовника ті види пального та з такими якісними
характеристиками, які зазначені в оголошенні до спрощеної закупівлі.
7. Якість товару, що поставляється, повинна підтверджуватись сертифікатами
відповідності та/або паспортами якості та/або сертифікатами якості. Технічні
характеристики та якість товару повинні відповідати сезону (порі року), під час якого
здійснюється фактичне отримання товару на автозаправних станціях.
8. Технічні, якісні характеристики товару та автозаправних станцій повинні відповідати
вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Товар повинен відповідати вимогам
нормативно-правових актів щодо встановлених в Україні рівнів шкідливого фізичного та
біологічного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.
9. Переможець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір,
видаткова накладна) через кур’єрську службу доставки (Нова пошта).
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 37620 грн.00 коп.
6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета
закупівлі: З метою безперебійного використання автотранспорту для потреб Академії
Державної пенітенціарної служби необхідно здійснити закупівлю товарів: бензин А-92,бензин
А-95, дизельне паливо за кодом ДК-021:2015: 09120000-6 – Газове паливо .
Було здійснено моніторинг цін на АЗС м. Чернігова з урахуванням вимог які необхідні для
закупівлі палива та можливості заправляти автотранспорт по всій території України, а саме:
мережа заправок WOG ціни на газ пропан 18,98 грн. Мережа заправок ОККО- газ пропан ціна
18,99 грн. Мережа заправок АВІАС ціни на газ пропан 17,65 грн.
Враховуючи цінову політику на паливо та необхідну кількість товару закупівлю необхідно
оголосити на 37620,00 грн.

