
Інформація, що підлягає оприлюдненню 

Відповідно до Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266, яка набула чинності 19.12.2020 

року, державні замовники повинні на власному сайті публікувати обґрунтування технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної 

вартості предмета закупівлі. 

       Була опублікована закупівля електричної енергії за кодом ДК 021:2015:09210000-4 

"Мастильні засоби"(Олива турбінна ТП-30). 

Предмет закупівлі: Олива турбінна ТП-30. 

Очікувана вартість: 1 000 000,00 грн. з ПДВ 

Обґрунтування: Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником як виняток при нагальній потребі здійснити 

закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з 

негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання 

замовником строків для проведення тендера. Враховуючи вищевикладене, з метою невідкладного 

здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру (НС 

унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою, код 10830) об’єктового рівня, 

що склалися у Краснопавлівському водосховищі (згідно з протоколом засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, 

про який зазначено вище) та недопущення виникнення наслідків недостатнього виконання 

комплексу заходів щодо зупиненню зниження рівня води джерела централізованого 

водопостачання нижче проектних позначок водозабірної споруди на Краснопавлівському 

водосховищі (в тому числі негайна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у 

Краснопавлівському водосховищі) та з метою підвищення рівня води у Краснопавлівському 

водосховищі, вище мінімально-допустимих проектних позначок для зазначеного водосховища 

замовником застосовується переговорна процедура закупівлі (скорочена). 

Процедура закупівлі: Переговорна процедура, скорочена.   

Найменування замовника : Управління каналу Дніпро-Донбас 

Код ЄДРПОУ: 05387179 

Місце знаходження: 51918, Україна, Дніпропетровська обл., Кам’янське, Дніпробудівська 6а 

 

 

І. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Олива турбінна  Тп-30 (ISO 46) 

Виробництво за ТУ У 23.2-31852954-004-2003 

Розфасовка за ТУ У 23.2-31852954-027:2006 

Клас в'язкості: ISO 46 

Тара: бочка 200л металева 

 

 



 

№ Назва показника Вимоги НД Метод випробувань 

1 Густина при 20°С, кг/м3, не більше 895 ГОСТ 3900 або ASTM D1298 

 - при 40°С, мм2/с 41,4-50,6 — 

2 Індекс в'язкості, не менше 90 ДСТУ ГОСТ 25371 або ASTM D2270 

3 
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С, не 

нижче 
190 ДСТУ ГОСТ 4333 або ASTM D92 

4 Температура застигання, °С, не вище Мінус 20 ГОСТ 20287 або ASTM D 97 

5 Масова частка водорозчинних кислот та луг Відсутність ГОСТ 6307 

6 Масова частка • фенолу Відсутність ГОСТ 1057 

7 Масова частка • сірки, %, не більше 0,8 
ГОСТ 1431 або ASTM D6481 або ASTM 

D6443 або ASTM D4927 

 • механічних домішок Відсутність ГОСТ 6370 з доп. за п. 5.3 цих ТУ 

 • води Відсутність ГОСТ 2477 або ASTM D95 

8 
Колір на колориметрі ЦНТ, одиниць ЦНТ, не 

більше 
3,5 ГОСТ 20284 або ASTM D1500 

9 Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше 0,5 ГОСТ 5985 або ASTM D974 

10 Число деемульсації, с, не більше 210 ГОСТ 12068 

11 Корозія на сталевих стрижнях Відсутність ГОСТ 19199 з доп. за п.5.7 цих ТУ 

12 
Випробування на корозію мідних пластинок, 

група 
1 

ГОСТ 2917 з доп. за п. 5.8 цих ТУ або ASTM 

D130 

13 Стабільність проти окислення, не більше:  ГОСТ 981 з доп. за п. 5.5 ТУ або ASTM D943 

 - осад, % (мас. частка) 0,010  

 - кислотне число, мг КОН/г 0,5  

14 Зольність базового масла, %, не більше 0,005 ГОСТ 1461 або ASTM D482 
15 Схильність до піноутворення, см3, не більше:  ДСТУ 8420 або ASTM D892 

 - при 24°С 50  
 - при 94°С 50  

 - при 24°С після іспиту при 94°С 50  

16 Клас промислової чистоти, не більше 
Не 

нормується 
 

 

Гарантійний термін зберігання 3 роки. 

 

ІІ. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

       Закупівля електричної енергії проводиться на очікувану вартість відповідно до річного плану, 

номер плану в електронній системі закупівель - UA-P-2021-12-07-023109-c. 

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет 

України на 2021 рік» 

ІІІ. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

У відповідності до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 року № 275 « Про затвердження примірної методики 



визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», на підставі аналізу ринку який міститься у 

відкритих джерелах (сайтах постачальників, прайс-листах, офіційних статистичних виданнях).      

Очікуваний об’єм закупівлі сформований на підставі отриманих комерційних пропозицій від 

потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних характеристик 

предмета закупівлі за процедурою закупівлі, з урахуванням всіх витрат. 

 

п/р Потенційні учасники Кількість, л 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

1 Учасник 1 15400  1 000 000,00 

2 Учасник 2 15400  1 002 540,00 

3 Учасник 3 15400 1 039 500,00 

 

Очікувана вартість закупівлі 1 000 000,00 грн. з ПДВ, кількість: 15400 л. 

 

 

 


