
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

закупівлі Бензин А-95, дизельне паливо (талони), код ДК 021:2015 – 

09130000-9 – Нафта і дистиляти 

 1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: Запит ціни 

пропозиції Prozorro Market : UA-2022-12-07-014650-a  

2. Найменування предмету закупівлі: Бензин А-95, дизельне паливо (талони), 

код ДК 021:2015 – 09130000-9 – Нафта і дистиляти. 

 

3. Код ДК 021:2015: 021:2015 –09130000-9 - Нафта і дистиляти 

 

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

Найменування товару Од.вим. Кількість 

Бензин А-95 (Євро 5), талон літр 500 

Дизельне паливо (Євро 5), талон літр 100 

 

5. Очікувана вартість закупівлі: Очікувана вартість закупівлі по даному 

предмету складає 33300,00 грн. (тридцять три тисячі триста грн. 00 коп.) з 

ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено 

відповідно до рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 

«Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» шляхом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на 

підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про 

ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу 

обсягів та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті 

https://prozorro.gov.ua. 

 6. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя». 

7. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02549121.  

8. Місцезнаходження замовника: 46024, Україна, Тернопільська область, 

місто Тернопіль, вулиця Генерала М.Тарнавського, 7.  

9. Вид предмета закупівлі: закупівля товару.  

10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31 грудня 

2022.  



11. Детальний опис предмету закупівлі і технічні та якісні  вимоги до товару:  

Назва параметру Значення Одиниці виміру 

Технічні характеристики предмета закупівлі 

Відповідність ДСТУ 7687:2015 Так  

Октанове число (за дослідним методом) від 95 одиниць 

Bміст сірки 10 мг/кг  

Спосіб реалізації талон  

Технічні характеристики предмета закупівлі 

Відповідність ДСТУ 7688:2015 Так  

Цетанове число від 51 одиниць 

Bміст сірки 10 мг/кг  

Спосіб реалізації талон 
 

 

12. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Покупець 

зобов'язується повністю оплатити вартість (ціну) переданої у його власність 

(поставленої) партії Товару протягом 10 банківських днів з моменту 

підписання сторонами накладної (видаткової накладної) на переданий у 

власність (поставлений) Товар, шляхом перерахування грошових коштів на 

банківський поточний рахунок Постачальника. 

13. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  22300 UAH 

Державний бюджет України  11000 UAH 

 


