
ОБГРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури № UA-2021-03-09-

008281-c відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року  

 

1. Назва предмету закупівлі: 

 

Бензин А-92, Бензин А-95, Дизельне паливо ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і 

дистиляти, ДК 021:2015 09132000-3 – Бензин, ДК 021:2015 09134200-9 – Дизельне паливо 

 

2. Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ 7687:2015, та/або ТУ, та/або 

технічним регламентам; та ДСТУ 7688:2015, та/або ТУ, та/або технічним регламентам.  

Якість бензину А - 92 А - 95 та дизельного палива повинна відповідати умовам 

Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та 

котельних палив, який затверджений постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 та/або ДСТУ 

48-39-2007. 

 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: 

 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 439 486,80 грн. 

Орієнтовний обсяг закупівлі на 2021 р. становить: 12500 л - Бензин А-92; 500 л - 

Бензин А-95; 3800 л - Дизельне паливо. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є Державний бюджет України - кошти НСЗУ. 

 

4. Умови застосування переговорної процедури: 

Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. 

 

5. Обгрунтування переговорної процедури: 
 

Відповідно до пункту 1 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(надалі - Закону) переговорна процедура закупівлі застосовується Замовником як виняток у 

разі, якщо Замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості 

учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики , а також 

вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені Замовником у 

тендерної документації. Комунальне некомерційне підприємство "Лікарня імені братів М.С. і 

О.С. Коломійченків" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади було двічі 

відмінено тендер за процедурою «відкриті торги» № оголошень UA-2021-01-27-001276-c, UA-

2021-02-15-000543-a, за предметом закупівлі Бензин -92, Бензин -95, Дизельне паливо на 2021 

рік , за кодом ЄЗС ДК 021:2015 - 09130000-9 Нафта і дистиляти через відсутність достатньої 

кількості учасників (Звіт про результати проведення процедури закупівлі №№ UA-2020-11-19-

006010-c від 21 грудня 2020 року, UA-2021-01-11-001365-a від 11 лютого 2021 року). 
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