
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Донбаська 

державна машинобудівна академія, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади; 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; код ЄДРПОУ 

02070789. 
2. 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): Бензин А-92, за кодом ДК 021:2015 - 09130000-9: 

Нафта і дистиляти 
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: спрощена закупівля, унікальний номер                                                  

UA-2022-01-31-003947-c. 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  27 200,00 грн. з ПДВ. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом діючих ринкових цін 

у мережі Інтернет та в електронній системі закупівель Prozorro. Очікувана вартість предмета закупівлі 

визначена в порядку, передбаченому примірною методикою 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). 

№ 

з/п 
Назва товарів 

Кількість, 

л 

Ціна за 1 л, 

грн. 

Очікувана вартість, 

грн. 

1 Бензин А-92 800 34,0 27 200 
5. Розмір бюджетного призначення: 27 200,00 грн. згідно з кошторисом ДДМА на 2022 рік.  

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
 
Бензин А-92 повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».  

Мережа АЗС (АЗК), що обслуговує талони або скетч-картки Учасника, повинні знаходитись у межах 

міста Краматорськ. 
Інформація про відповідність запропонованого товару технічним вимогам тендерної документації 

повинна бути підтверджена у складі тендерної пропозиції наступними документами (копії, завірені мокрою 

печаткою (у разі наявності печатки) та підписом відповідальної особи учасника): сертифікату відповідності 
чи паспорту якості на товар чи іншого документу, який підтверджує якість та відповідність товару, дійсного 

на дату проведення електронного аукціону та розкриття тендерних пропозицій. 

Придбання товару буде здійснюватися Покупцем – бажано по талонах, можливо по скетч-картках зі 

строком – з дати підписання договору до їх повного використання Замовником. Заправка паливом повинна 
здійснюватися цілодобово на відповідних АЗС Учасника, перелік та місцезнаходження яких пропонується 

Учасником у тендерній пропозиції. 

Учасник гарантує, що Товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище та 
передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні 

характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження 

даної інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі. 

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі 
експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, 

пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати 

учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни 
торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). 

 
Уповноважена особа ДДМА  __________________ Сергій КАРНАУХ 


