
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Показник Обґрунтування  

 

Підстава для 

публікації 

обґрунтування: 

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанови 

Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710» 

Замовник Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 

ЄДРПОУ 03358475 

Вид процедури 

закупівлі 

Відкриті торги 

Ідентифікатор 

закупівлі 

UA-2021-03-18-004168-b 

Назва та 

предмет 

закупівлі 

 

Дизельне паливо по талонам, бензин А-92 по талонам, бензин А-95 по 

талонам, бензин А-95 ЄВРО-5   по талонам, скраплений газ по талонам 

ДК 021:2015: 09130000-9  Нафта і дистиляти 

Обґрунтування 

доцільності 

закупівлі 

Для забезпечення виробничої діяльної підприємства  Ритуальної служби 

спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат 

підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) в частині забезпечення 

повноцінного функціонування кладовищ та утримання їх у належному 

санітарному стані 

 

Обґрунтування 

обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх періодів 

у 2019-2020 р.р. виходячи з фактичної кількості використаного пального та 

відповідно до потреб підприємства: 

 бензин  А-92 по талонам – 1300 л 

 бензин  А-95 по талонам – 20000 л 

 бензин А-95 ЄВРО-5  по талонам – 8000 л 

 дизельне паливо по талонам – 91000 л 

 скраплений газ по талонам – 60000 л 

 

Обґрунтування  

технічних та 

якісних 

характеристик 

закупівлі 

Найменування Технічні характеристики 
Кількість 

літрів 

Бензин А-92 (по 

талонам) 

 

ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні 

Євро. Технічні умови» та/або Технічному 

регламенту щодо вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднового та 

котельного палива (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2013 № 927) 

1300 

Бензин А-95  (по 

талонам) 

 

ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні 

Євро. Технічні умови» та/або Технічному 

регламенту щодо вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднового та 

котельного палива (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2013 № 927) 

20000 



Бензин А-95 ЄВРО-5 

підвищеної якості 

(тренд) (по талонам) 

 

ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні 

Євро. Технічні умови» та/або Технічному 

регламенту щодо вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднового та 

котельного палива (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2013 № 927) 

8000 

Дизельне паливо (по 

талонам) 

ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. 

Технічні умови» та/або Технічному 

регламенту щодо вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднового та 

котельного палива (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.08.2013                № 927) 

91000 

Скраплений газ (по 

талонам) 

ДСТУ EN589:2017 «Палива автомобільні. 

Газ нафтовий зріджений» та/ або ДСТУ 

27587-87 «Гази вуглеводневі скраплені 

для автомобільного транспорту» 

60000 

 

Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

закупівлі 

4320626,00 грн. (чотири мільйона триста двадцять тисяч шістсот 

двадцять шість грн. 00 коп.) з ПДВ. 

Очікувану вартість визначено з урахуванням наказу Мінекономіки від 18 

лютого 2020 року № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін за 

результатами моніторингу цін на вказані позиції предмету закупівлі на 

протязі 2020 року в електронній системі закупівель за аналогічними 

закупівлями (у відповідності до цін, вказаних у договорах про закупівлю), 

відповідно до інформації, що міститься у відкритих джерелах, а саме на сайті: 

https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/reg/kievskaya/.  

Інша 

інформація 

Закупівля здійснюється за рахунок власних коштів підприємства, отриманих 

від господарської діяльності підприємства та  за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

 


