
Інформація, що підлягає оприлюдненню  

№ закупівлі UA-2021-04-07-002288-b 

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 палива за кодом ДК: 021-2015 09130000-9 Нафта і 

дистиляти(Бензин А92, ДП, газ нафтовий скраплений (газ скраплений)). 

Предмет закупівлі: Дизельне паливо 

Очікувана вартість: 120 000,00 грн з ПДВ 

Процедура закупівлі: Переговорна процедура 

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: 

Для дизельного палива: 

 

Якість дизельного палива повинна відповідати Державним стандартам України та технічним 

вимогам, сертифікату якості заводу виробника, а саме: 

• ДСТУ – 7687:2015 «Бензини автомобільні. Технічні умови» 

• Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та 

котельного палива ( затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№927). 

 Можливість використання протягом всіх сезонів (зимовий і літній види). 

ІІ. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

       Закупівля дизельного палива  проводиться на очікувану вартість відповідно до річного плану 

на 2021 рік, номер плану в електронній системі закупівель  UA-P-2021-04-07-004015-b.  

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет 

України на 2021 рік» за КПКВК 2707050. 
 

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).      

Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій від 

потенційних учасників процедури закупівлі щодо технічних, якісних та кількісних характеристик 

предмета закупівлі за процедурою закупівлі, а саме: 

 

 



п/р 
Назва суб’єкта 

господарювання 

Загальна цінова 

пропозиція (грн.) 

Кількість 

 

1 ТОВ"ЛІВАЙН ТОРГ" 119 770,00 4130 

2 ФОП ДЕМЧЕНКО О. М. 115 640,00 4130 

3 ТОВ "ВАЛ-ОІЛ" 116 826,50 4130 

4 ТОВ ВОГ РІТЕЙЛ 123,863,50 4130 

5 ТЗОВ "ОККО-РІТЕЙЛ" 123 900,00 4130 

 

Очікувана вартість закупівлі: 120 000,00 грн з ПДВ 

 

 


