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

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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: Інститут овочівництва і 
баштанництва Національної академії аграрних  наук України; вулиця Інститутська, б.1, селище Селекційне, 
Харківський район, Харківська область, 62478; код за ЄДРПОУ – 00497124; категорія замовника – Юридична особа, 
яка забезпечує 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): код ДК 021-2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти 
(Бензин А-92, Бензин А-95 (у талонах), Дизельне паливо,  Нафтовий газ скраплений (у талонах)). 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-19-002968-b 

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги 
5. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

№№ 
Найменування 

предмету 
закупівлі 

Технічні вимоги до товару Кіль-кість 
Од.  
вим. 

1 Бензин А-92 

Постачання пального має здійснюватися наливом 
транспортом Учасника відповідно до заявок Замовника. 
Місце поставки: 62478, вулиця Інститутська, б.1, селище 
Селекційне, Харківський район, Харківська область, 62478 

ДСТУ 7687:2015 
«Бензини 

автомобільні Євро. 
Технічні умови» 

13000 літр 

2 
Бензин А-95  
(у талонах) 

Відпуск пального має здійснюватися відповідно до талонів 
(паливних карток) номіналом по 10 та/або 20 літрів, 
безпосередньо на стаціонарних АЗС Учасника – переможця 
торгів з дотриманням порядку, визначеного правилами 
роздрібної торгівлі нафтопродуктами затвердженими 
наказом КМУ від 20.12.97 № 1442 (зі змінами). Заправка 
автотранспорту має здійснюватися цілодобово відповідно до 
потреб Замовника. Термін дії талонів:  не менше одного року 
з моменту їх отримання. Автомобільні заправні станції 
постачальника повинні бути розташовані на відстані не 
більше п’яти  кілометрів від місцезнаходження Замовника, а 
також на автомобільних дорогах загального користування 
державного значення* по маршруту Харків – Київ. 

ДСТУ 7687:2015 
«Бензини 

автомобільні Євро. 
Технічні умови»  

3000 літр 

3 
Дизельне 
паливо 

Постачання пального має здійснюватися наливом 
транспортом Учасника відповідно до заявок Замовника. 
Місце поставки: 62478, вулиця Інститутська, б.1, селище 
Селекційне, Харківський район, Харківська область, 62478 

ДСТУ 7688:2015 
«Паливо дизельне 

Євро. Технічні 
умови»  

90000 літр 

4 
Нафтовий газ 
скраплений  
(у талонах) 

Відпуск пального має здійснюватися відповідно до талонів 
(паливних карток) номіналом по 10 та/або 20 літрів, 
безпосередньо на стаціонарних орендованих АЗС Учасника 
– переможця торгів з дотриманням порядку, визначеного 
правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами 
затвердженими наказом КМУ від 20.12.97 № 1442 (зі 
змінами). Заправка автотранспорту має здійснюватися 
цілодобово відповідно до потреб Замовника. Термін дії 
талонів:  не менше одного року з моменту їх отримання. 
Автомобільні заправні станції постачальника повинні бути 
розташовані на відстані не більше п’яти  кілометрів від 
місцезнаходження Замовника. 

ДСТУ EN 589:2017 
«Палива 

автомобільні.  
Газ нафтовий 

скраплений. Технічні 
вимоги  

та методи 
контролювання» 

5000 літр 

     * Під автомобільними дорогами загального користування державного значення розуміються автодороги, визначені 
постановою КМУ від 16 вересня 2015 р. № 712  «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального 
користування державного значення 

 
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі мають відповідати встановленим/зареєстрованим 

нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам/ технічним умовам, тощо), які передбачають 
застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час їх транспортування.  

Учасник повинен вживати всіх необхідних заходів із попередження нещасних випадків на виробництві та під час 
постачання товару. 

Місце поставки: вулиця. Інститутська, б.1, селище Селекційне, Харківський район, Харківська область, 62478. 

Строк поставки – до 31.12.2022 р. 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі проводилося на підставі затвердженої «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі» згідно Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 
№ 275 із змінами. Очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі середньої ціни на пальне по Україні за 
даними, що оприлюднені на сайті Мінфіну у розділі «Індекси. Ціни на пальне.» та відповідно до розміру бюджетних 
призначень і становить 3462000,00 грн. з ПДВ.   

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#n10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#n10

