
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

Код ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти  

(Бензин А-92) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб 

відокремленого структурного підрозділу Шосткинського інституту Сумського державного 

університету та норм чинного законодавства і прописані в тендерній документації наступним чином:  

 

«Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які 

підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та 

іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, а саме:  

- довідку довільної форми про країну походження об’єкту торгів, назву виробника, детальний 

опис основних технічних, якісних та кількісних характеристик товару, що пропонує учасник. 

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись 

передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. 

Товар повинен відповідати діючим ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні Євро. Технічні 

умови. 

Бензин А-92  2 000 л (по талонам номіналом не більше 20л).  

Поставка проводиться партіями в залежності від потреби. 

Товар, що пропонує учасник, за екологічними показниками повинен відповідати екологічному 

класу Євро5. 

Талони діють протягом не менш як 6 місяців з моменту їх передачі Замовнику. 

Учасник повинен забезпечити можливість безперешкодної цілодобової заправки 

автотранспорту Замовника на власних/орендованих/партнерських АЗС в усіх обласних центрах 

України (крім тимчасово окупованих територій). З метою уникнення ризиків щодо постачання 

товару в м. Шостка, учасник повинен гарантувати можливість безперешкодної цілодобової заправки 

автотранспорту Замовника і підтвердити наявність в м. Шостка не менше двох 

власних/орендованих/партнерських АЗС заправок. 

У цій документації всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та 

умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, 

передбачені існуючими міжнародними європейськими стандартами, іншими спільними технічними 

європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими 

органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами вживаються у 

значенні «…. «або еквівалент». 

Також всі посилання у цій документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний 

процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. 

«або еквівалент»..»» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 60000,00 грн з ПДВ. і визначена  

відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі  (затверджена 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України від 

18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку.  

 

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт послуг. Заплановані 

закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється  відповідно до річного 

плану на потребу січня-грудня 2022 року. Взяття бюджетних зобов'язань за договором буде 

здійснюватись після затвердження кошторису на 2022 рік. 

 


