
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: 09130000-9 Нафта і дистиляти(Бензин А-95, 

Бензин А-92, Дизельне паливо) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-31-007984-b 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

1.Постачальник повинен гарантувати якість товару, що постачається Замовнику,та товар 

повинен відповідати технічним якостям, сертифікату відповідності чи паспорту якості на 

кожне найменування товару чи іншого документу, який підтверджує якість та відповідність 

товару, дійсного на дату проведення електронного аукціону та розкриття тендерних 

пропозицій. 

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, а також у місті Кам’янське, 

Дніпропетровської області. 

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, а якщо 

Замовник не встигне використати талони на паливо в 12 місячний строк , Постачальник 

зобов’язаний продовжити термін дії талонів на паливо не менше ніж на 6 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. 

7. Копію документа про якість (паспорт якості) палива згідно з Технічним регламентом щодо 

вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.  

  5.    Очікувана вартість предмета закупівлі: 582 000,00 грн. 

  6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначена з урахуванням кошторисних призначень на 2022 рік. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним 

аналізом про середньомісячне використання паливно-мастильних матеріалів на потреби 

замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими ринковими цінами, 

отриманими від потенційних постачальників комерційних пропозицій.  

 


