
ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі за предметом «Бензин; Дизельне 

паливо ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти (ДК 021:2015: 
09132000-3 - Бензин)(ДК 021:2015: 09134200-9 -  Дизельне паливо)», розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «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:

Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та 
взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської обласної державної 
адміністрації; вул. Р. Барвінських, 10, м. Тернопіль, 46001;

код за ЄДРПОУ -  14373153; категорія замовника -  орган державної влади.

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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Бензин; Дизельне паливо ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти (код 
номенклатурної позиції ДК 021:2015: 09132000-3 -  Бензин, ДК 021:2015: 
09134200-9 -  Дизельне паливо)

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-11-012316-а

Розмір бюджетного призначення: 377000,00 грн з урахуванням очікуваної 
вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 
закупівлі: 377000,00 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі з 
урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 
18.02.2020 №275 та обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2011 
року № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для



запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру та їх наслідків», розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 29 липня 2001 року № 329 «Про створення і використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру та їх наслідків на території області» в 
області створено матеріальний резерв. Відповідно до затверджених головою 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій графіка накопичення та номенклатури матеріального резерву 
необхідно закупити:

Бензин А-92 - 4060 літрів, дизельне паливо -  3360 літрів 
Термін постачання — до 15 грудня 2022 року.
Якість та кількість товару повинні відповідати технічній документації, 

діючим на території України, вимогам до якості (мають бути дотримані 
міжнародні стандарти), умовам Договору та підтверджуватися сертифікатом 
(паспортом) якості з відміткою ВТК виробника.

Бензин марки А-92 - повинен відповідати ДСТУ 7687:2015, дизельне 
пальне - повинно відповідати ДСТУ 7688:2015. Дизельне пальне повинно 
відповідати за своїми технічними/якісними показниками відповідно до 
сезонності експлуатації.

*

Уповноважена особа
із закупівель департаменту Світлана ПЛЕКАН


