
Відокремлений структурний підрозділ 
«Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу

 Донбаської державної машинобудівної академії»
ОБҐРУНТУВАННЯ

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

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «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:
Відокремлений  структурний  підрозділ  «Краматорський  фаховий  коледж  промисловості,
інформаційних  технологій  та  бізнесу  Донбаської державної машинобудівної академії»,  юридична
особа,  яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади;  84303,  Донецька  область,  м.
Краматорськ, вул. Велика Садова, 99; код ЄДРПОУ 04601943.
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): Бензин А-95 (Perfekt),  за кодом ДК 021:2015 -
09130000-9: Нафта і дистиляти
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: спрощена закупівля, унікальний номер
UA-2021-11-26-002607-a.
4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  34920,00 грн. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом діючих ринкових цін у
мережі Інтернет та в електронній системі закупівель Prozorro. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в
порядку,  передбаченому  примірною  методикою  визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі  (наказ
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020
№ 275 із змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну (https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/)
станом на дату оголошення закупівлі).

№
Назва товарів

Кількість, Ціна за 1 л, Очікувана вартість,

з/п л грн. грн.
1 Бензин А-95 Perfekt 970 36,0 34920,0

5. Розмір бюджетного призначення: 34920 грн. згідно з кошторисом ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» на 2022 
рік.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Якість палива повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам і підтверджуватися Сертифікатом 
відповідності підприємства – виробника та вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. 
Технічні умови» або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднового та котельного палива (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 
927);

Паливо рідинне – бензин, повинен відповідати температурному режиму експлуатації транспортних засобів 
в регіонах України.

В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, 
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання 
слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

З метою визначення необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, 
Учасник надає завірені копії Сертифікатів відповідності.

Ціна на товар, що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або 
мають бути сплачені стосовно запропонованого товару з урахуванням страхування, сплати митних тарифів 
та усіх інших витрат.

Адреса та Порядок отримання палива:



Місце поставки товару: Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 99

1. Придбання палива буде здійснюватися Покупцем на умовах отримання Покупцем палива за талонами 
(скретч-картами) номіналом 10 або 20 літрів на відповідних АЗС. Учасник має підтвердити знаходження не
менше однієї власної або партнерської АЗС біля місць дислокації транспорту Покупця на відстані не 
більше 4,5 (чотирьох кілометрів п’ятсот метрів) км та надати перелік таких АЗС у складі пропозиції у листі,
складеному за формою, згідно Додатку № 3.1 цієї документації, з зазначенням назви АЗС або бренду, та 
адрес їх розташування. Крім того, учасник повинен надати список діючих АЗС, який налічує не менше 20 
заправок по Україні. Графік роботи всіх АЗС – цілодобово.

2. Паливні талони єдиного уніфікованого зразка мають прийматися на усіх АЗС, що надані в пропозиції 
учасника.

3. У разі, якщо учасник процедури закупівлі не є емітентом талонів, то учасник процедури закупівлі 
повинен в складі пропозиції надати лист від емітента талонів, що учасник має право здійснювати 
реалізацію талонів протягом усього періоду дії договору закупівлі (лист повинен містити інформацію про 
строк дії права на реалізацію палива, зразки паливних карток та талонів, за якими буде здійснюватися 
реалізація палива).

4. Дія талонів повинна розповсюджуватись по всій мережі відповідних АЗС на території України.

5. Термін дії скретч-карток (талонів) або еквіваленту – до їх повного використання Замовником, але не 
менше 12 місяців з моменту поставки. У разі закінчення терміну строку дії невикористаних Замовником 
скретч-карток (талонів) Учасник обмінює ці скретч-картки або талони на аналогічні з незакінченим 
строком дії без додаткової за це плати Замовником або продовжує термін використання наявних у 
Замовника скретч-карток або талонів.

6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування 
заходів із захисту довкілля. Для підтвердження відповідності вимогам замовника щодо необхідності 
застосування заходів із захисту довкілля, учасником надається довідка в довільній формі про застосування 
заходів із захисту довкілля.

Уповноважена особа ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» __________________ Тетяна КІНЗЕРА


