
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі дизельного палива зимового (бланками-дозволами у формі 

талонів), 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: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, 

адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

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): ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти 

(Дизельне паливо зимове (бланки-дозволи у формі талонів)). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-25-014735-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 190 000,00 грн. з ПДВ.     

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про середньомісячне 

використання дизельного палива на потреби замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими 

ринковими цінами, отриманими від потенційних постачальників комерційних пропозицій. 
 

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік. 

Загальні положення. За своїми характеристиками і показниками повинне відповідати ДСТУ 7688:2015 «Паливо 

дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 

суднових та котельних палив. Показники якості повинні відповідати значенням норм за екологічним класом 

Євро5. Паливо дизельне має бути виготовлене виключно з нафтової сировини і не повинне містити метилові / 

етилові естери жирних кислот. 

До того ж, враховуючи необхідність використання протягом зимового сезону предмета цієї закупівлі, товар 

повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та 

котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Для забезпечення виконання завдань, покладених на відділ експлуатації та ремонту електрообладнання для 

забезпечення роботи дизель-генераторних установок потужністю 275 кВа і 440 кВа. 

Постачальник надає за видатковою накладною Покупцю бланки-дозволи у формі талонів на дизельне пальне 

встановленої форми номіналом - 10л. Строк поставки Товару впродовж 10 робочих днів з моменту підписання 

Договору. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості бланків-дозволів визначені відповідно до потреб 

замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що 

можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.  
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі:  

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару 

Якість товару повинна відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 

суднових та котельних палив та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» на паливо дизельне, 

яке використовують у дизельних двигунах. 

Термін дії бланків-дозволів повинен бути не менше ніж 6 місяців з дати поставки та з можливістю обміну їх на 

нові з новим строком дії при його закінченні.  

У разі зміни зовнішньої форми бланки-дозволи обмінюються на нові з новою зовнішньою формою без додаткової 

оплати. 

В разі пошкодження бланків-дозволів, або їх втрати, повинна бути можливість їх відновлення. 

Отримання бланків-дозволів має здійснюватися по цінах, чинних на АЗС на момент їх видачі. У будь-якому разі 

ціна палива не може бути вищою ціни, вказаної в пропозиції, за відсутності законних на те підстав. 

 

Розділ ІІ. Технічні, кількісні та якісні вимоги 

Таблиця № 1 

№ 

з/п 
Найменування товару 

Одиниця виміру, 

Кількість 
Технічні характеристики 



1 

 

Дизельне паливо 

зимове (бланки-дозволи 

у формі талонів)  

 

3 300 літрів 

 

Талони номіналом по 10 л. 

Стандарт Євро-5. 

Відповідність ДСТУ 7688-2015 

Наявність: не менше 10 АЗС в місті Києві. 

 

 


