
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури 
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі палива (Дизельне паливо - ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і 

дистиляти), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 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:  

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки 
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А 
Код за ЄДРПОУ – 41834402; 
Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, 

організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, 
організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 
держави або територіальної громади) 

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 і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Дизельне паливо  за кодом ДК 021:2015 
09130000-9 Нафта і дистиляти (деталізований код - ДК 021:2015- 09134200-9 - Дизельне паливо) на 2023 рік.  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-12-28-007359-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 445 800,00 грн. Визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про середньомісячне використання 
паливно-мастильних матеріалів на потреби замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими 
ринковими цінами, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із 
змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну (https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/) 
станом на дату оголошення закупівлі). 

Розмір бюджетного призначення: 445 800,00 грн  згідно з річним кошторисом на 2023 рік. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання — з дати 
укладання договору по 31.12.2023 р. 
 
Для забезпечення потреби та безперебійної діяльності, замовник здійснює закупівлю даного виду товару, а саме 
дизельного палива, оскільки саме цей вид палива використовується транспортними засобами замовника, та за 
своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають вимогам і потребам.  
 

Детальний опис предмета закупівлі 

Назва предмета закупівлі Дизельне паливо 

Код ДК 021:2015 09130000-9 — Нафта і дистиляти 

Одиниця виміру літр 

Кількість товару, л 7960 

Місце поставки товару 

Талони (скетч картки) постачаються на адресу замовника:                       
вул.Біласа і Данилишина, 18А, с.Розвадів, Львівська область, Україна, 
81634 (Центр фінансово-господарського та навчально-методичного 
забезпечення закладів освіти культури Розвадівської сільської ради 
Стрийського району Львівської області) 
Заправка дизельним паливом повинна здійснюватися на підставі скретч-
карток чи талонів на автозаправній станції (АЗС) Учасника та\або його 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbmRleC5taW5maW4uY29tLnVhL21hcmtldHMvZnVlbC8=/


партнерів в радіусі не більше 5 км від фактичної адреси Замовника (вул. 
Біласа і Данилишина 18А, с. Розвадів, Львівська область, Україна, 81634).  

Строк поставки товару до 31.12.2023 включно 

 
 

Вимоги щодо якості предмета закупівлі 
Предмет закупівлі повинен відповідати: 
Дизельне паливо — вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови». 
Кожна партія палива, що вводиться в обіг або перебуває в обігу, повинна мати документ про якість палива 
(паспорт якості тощо). 
 

Особливі вимоги до предмета закупівлі 
1.1. Учасник повинен здійснювати продаж нафтопродуктів через стаціонарну мережу автозаправних 

станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів пальним, відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 
20.12.1997 № 1442 (зі змінами та доповненнями). 

1.2. Паливо повинно відпускатись цілодобово на підставі пред’явлення талонів або скретч-карток на 
власних або орендованих АЗС учасника процедури закупівлі, або на АЗС партнерів учасника 
процедури закупівлі тощо, не менше однієї АЗС в радіусі не більше 5 км від фактичної адреси 
Замовника (вул. Біласа і Данилишина 18А, с. Розвадів, Львівська область, Україна, 81634).  

      
Термін дії паливних талонів або скретч-карток становить не менше 12 місяців з дати передачі паливних талонів 
або скретч-карток замовнику.  
Паливо повинно відпускатись цілодобово на підставі пред’явлення замовником талонів або скретч-карток на 
АЗС, зазначених учасником у тендерній пропозиції. 
 

Більш детально можна ознайомитися на посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-28-007359-a 
 

 


