
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі згідно коду ДК 

021:2015 (CPV 2008) – 09130000-9 - Нафта і дистиляти (паливо дизельне), 

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2021-03-05-007066-c,  

очікувана  вартість закупівлі 715500 грн. 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.  

Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення  підвезення учнів та педагогічних 

працівників шкільними автобусами  до навчальних закладів Білоцерківської сільської ради  

існує  необхідність в закупівлі  палива дизельного  в кількості 27000 л.  

Замовник:  Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ: 40213202 

Вид процедури: відкриті торги. 

 Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-05-007066-c  

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 (CPV 2008) – 09130000-9 - Нафта і дистиляти  (паливо 

дизельне) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 715500грн. (сімсот п’ятнадцять тисяч  п’ятсот   

гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.  

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: з метою здійснення даної 

закупівлі визначені наступні  технічні та якісні характеристики: 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, 

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ) 

 

Товар повинен відповідати діючим стандартам якості, зокрема 
ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО:                                                                                                                       

Атрибути Примірні значення атрибутів 

ДСТУ 7688:2015 

Кінематична в’язкість при температурі 40 

градусів, мм2/с 

у межах 2,00-4,50 

 

Цетановий індекс не менше 46,0 

Цетанове число не менше 51,0 

Зміст сірки мг/кг не більш 50 

Щільність при температурі15 градусів С в межах 820-845 

 

Зольність % не більш 0,01 

Температура спалаху в закритому тиглі не нижче 55  

Дизельне паливо повинне відповідати ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні вимоги. 

 

 Очікувана вартість предмету закупівлі:  715500грн. (визначена на підставі середньої 

вартості палива дизельного  на  АЗС, розміщених на  території Білоцерківської ОТГ  та обсягів 

закупівлі). 

 

 Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту        Л.В.Якименко 


