
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, 
його категорія:

Вінницький національний аграрний 
університет, ЄДРПОУ 00497236, 

м.Вінниця, вул. Сонячна, 3, Україна, 
21008

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-92; Бензин А-95; Дизельне паливо 

(скретч- картки/талони))

Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-07-30-001388-а

Н айменування структурного підрозділу: МТС «Модуль»:

Обгрунтування доцільності закупівлі: Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду 
товару — для забезпечення потреби та безперебійної діяльності замовника, замовник здійснює 
закупівлю даного виду палива, а саме: закупівлю Бензину А-92, Бензину А-95, Дизельного палива, 
оскільки саме ці види палива використовуються транспортними засобами замовника, та за своїми 
якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають вимогам і потребам замовника. 
Тому з метою ефективного та раціонального використання коштів замовник здійснює закупівлю саме 
даного виду палива.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
Предмет закупівлі повинен відповідати:

Бензин А-92 — вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» або 
Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного 
палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927;
Бензин А-95 — вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» або 
Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного 
палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927;
Дизельне паливо — вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» або 
Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного 
палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Кожен вид товару повинен мати: сертифікат відповідності, декларацію відповідності, 
сертифікат/паспорт якості. Сертифікати відповідності, сертифікати/паспорти якості і декларації про 
відповідність мають поширюватись на паливно мастильні матеріали, які є предметом закупівлі, всіх 
виробників нафтопродуктів, що реалізується (відпускається) через мережу АЗС, зазначену у 
пропозиції Постачальника. Постачальник має надати копію атестату (свідоцтва) про акредитацію 
відповідного органу з сертифікації (акредитованої лабораторії), яким(и) було видано сертифікат 
відповідності на товар.
З метою забезпечення якості предмета закупівлі на Постачальника покладається обов’язок 

' забезпечення контролю якості кожної партії пального, що постачається замовнику, та своєчасної 
заміни неякісного товару (відповідно до умов тендерної документації та проекту договору про
закупівлю).
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування всіх 
необхідних заходів із захисту довкілля, які передбачені законодавством України.

Умови постачання товару: продаж нафтопродуктів повинно здійснюватися через стаціонарну 
мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів пальним, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

4 нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442 (зі змінами та доповненнями).



Крім того, зважаючи на виробничу потребу замовника, паливо повинно відпускатись цілодобово на 
підставі пред’явлення скретч - карток/талонів на власних або орендованих АЗС учасника процедури 
закупівлі, або на АЗС партнерів учасника процедури закупівлі тощо. Замовник вимагає у складі 
тендерної пропозиції Довідку з 4 інформацією про перелік автозаправних станцій (АЗС), за якими 
буде здійснюватися заправка автотранспорту замовника. З фінансових та матеріальних ресурсів 
обов’язковою умовою є відстань від місцезнаходження Замовника до найближчої АЗС учасника не 
більше 6-й км. Учасник повинен мати розгалужену мережу АЗС по Вінницькій області та за її 
межами.

Поставка паливних скретч- карток/талонів повинно здійснюватися партіями, після погодження 
сторонами, в залежності від фактичної потреби Замовника, не пізніше 3-х робочих днів з моменту 
отримання такої заявки від Замовника. Скретч- картки/талони мають прийматися на усіх АЗС, що 
зазначені у тендерній пропозиції учасника.

Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2021р.
У ціну товару вклю чаю ться витрати на транспортування, страхування, навантаження, 

розвантаження, сплату митних тарифів, а також всі витрати, податки та інші збори і обов’язкові 
платежі, що сплачуються або мають бути сплачені. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, 
зазначена Учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він згодний поставити 
товар в необхідній кількості та згідно з вимогами та умовами, що передбачені цієї документації. З 
метою необгрунтованого заниження (демпінгу) та/або завищення ціни тендерної пропозиції учасник 
надає лист в довільній формі за підписом та печаткою Учасника, в якому Учасник інформує 
тендерний комітет щодо гарантування порядку формування своєї цінової пропозиції за середньо 
ринковими цінами на бензин відповідних марок та дизельне паливо у Вінницькій області.

Керівник структурного 
підрозділу Юрій Нагорний

(П.І.П.)
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Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення
згідно кошторису на 2021 рік

Очікувана вартість предмета закупівлі: 760 000 грн_______________________________

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: На виконання вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі» очікувана вартість предмету закупівлі визначена шляхом 
проведення моніторингу хан на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб'єктів 
господарювання.

Найменування Кількісь, л Ціна, грн
Бензин А-92 2000 29,23
Бензин А-95 12000 30,11

Дизельне паливо 12000 28,20

Економіст II кат. Олена Жорняк
(П.І.П.) (підпис)


