
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення  

предмета закупівлі 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 

2016р. №710». 

На підставі розрахунку планово-фінансового відділу Потреби в коштах для придбання 

палива та газу автомобільного на 2021 рік Поліського національного університету. 

 

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015, CPV-2015  09130000-9 – Нафта і дистиляти 

(Бензин, дизельне паливо, нафтовий газ скраплений (по талонах)) на 2021 рік; 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-07-005062-c; 

3. Відкриті торги; 

4. Очікувана вартість закупівлі: 747000,00 грн. (Сімсот сорок сім тисяч гривень 00 коп.), в 

т.ч. ПДВ; Розрахунок очікуваної вартості проводився із середнього показника ціни на бензин, 

дизельне паливо та газ автомобільний  по Житомирській області та Україні вцілому за одиницю 

палива на сайті Мінфін станом на 03.09.2021р. за посиланням:  
     https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/  
     https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/reg/zhitomirskaya/ 

Бензин А-95: 2000л * 30,00 грн. = 60000,00 грн.; 

Бензин А-92: 3000л * 29,00 грн. = 87000,00 грн.; 

ДП: 15000л * 28,00 грн. = 420000,00 грн.; 

Нафтовий газ скраплений: 10000л * 18,00 = 180000,00 грн. 

РАЗОМ: 747000,00 грн., в т.ч. ПДВ  

5. КЕКВ 2282; 

6. Обсяги закупівлі – 30000  л; 

7. Термін постачання – з дати підписання договору до 31 грудня 2021 року; 

8. Умови оплати – Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму 

за товар після одержання товару по факту постачання протягом 30 банківських днів; 

9. Умови поставки: доставка товару здійснюється Учасником за його рахунок. 

10. Місце поставки: 10008, м.Житомир, бульвар Старий, 7 

Відвантаження товару – згідно письмової заявки Покупця. 

 

№ з/п Найменування товару Кількість 
Одиниці 

виміру 

1 
Бензин А-95 

(по талонах) 
2 000 л 

2 
Бензин А-92 

(по талонах) 
3 000 л 

3 
Дизельне паливо 

(по талонах) 
15 000 л 

4 
Нафтовий газ скраплений 

(по талонах) 
10 000 л 

 

Поставка та передача у власність Покупця товару здійснюється за талонами номіналом в 

10 або 20 літрів через мережу АЗС в м.Житомирі, Житомирській області та на всій території 

України, крім Донецької, Луганської областей та АР Крим. 

Під час поставки товару учасник повинен надати Замовнику всі супроводжуючі документи. 

Для підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним 

характеристикам необхідно надати копії документів, які посвідчують якість товару (при 

наявності сертифікатів та/або паспортів якості та/або посвідчень тощо).  

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/reg/zhitomirskaya/


Учасник повинен мати розгалужену мережу автозаправних станцій по Україні. Необхідно 

надати перелік автозаправних станцій на території Житомирської області та міста Житомира із 

обов’язковим зазначенням переліку АЗС на території міста Житомира  не менше 10.   

Учасник повинен мати можливість здійснювати відпуск товарів як на автозаправних 

станціях, так і шляхом відпуску по талонах зі строком дії останніх не менше 12 місяців з моменту 

надання Замовнику. Право вибору належить замовнику, про що буде зазначено в договорі.  

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням 

усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають 

бути сплачені, усіх інших витрат, тощо. 

Учасник може визначити ціни на товар з урахуванням прогнозованого індексу його 

подорожчання до кінця строку поставки товарів, але відповідно до укладеного за результатами 

торгів договору оплата за поставлений товар буде здійснюватися по ціні, що сформувалася на 

день оплати, але в межах максимальної ціни, що передбачена в пропозиції учасника. 

Товари, що є предметом закупівлі, повинні відповідати вимогам чинного законодавства із 

захисту довкілля, основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та 

вимогам чинного природоохоронного законодавства (надати довідку в довільній формі в 

електронному вигляді) та документальне підтвердження, а саме: 

- копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар (за наявності); 

- копії екологічних сертифікатів якості ISO 14001:2004 (за наявності) Учасником. 

 Сертифікати повинні бути дійсними на дату розкриття тендерних пропозицій; будь-який 

інший документ, який на думку Учасника, підтверджує застосування заходів із захисту довкілля. 

 

 


