
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної
вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти

договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «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: Інститут луб яних культур Національної академії аграрних наук України,ʼ
41400,  Україна,  Сумська  область,  місто  Глухів,  вулиця  Терещенків,  будинок  45,  код
ЄДРПОУ 00497845, категорія замовника - підприємства, установи, організації, зазначені
у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Ідифікатор закупівлі: UA-2022-02-11-000421-a.

3. Вид процедури: Відкриті торги.

4. 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): Газ скраплений для заправки автомобілей (талони) -  09130000-9 – Нафта і
дистилянти.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у

тому числі відповідна технічна специфікація
Газ скраплений для заправки автомобілей (талони) 09130000-9 - Нафта і дистиляти за ДК

021:2015 Єдиного закупівельного словника

1. Кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування

Товару
Одиниці
виміру Кількість Характеристики (ДСТУ)**

Газ скраплений  для
заправки

автомобілей
(талони)

літр 15 000

ГОСТ  27578-87  «Газы  углеводородные  сжиженные  для
автомобильного транспорта»
або ДСТУ 4047-2001 «Гази вуглеводневі скраплені паливні
для комунально-побутового споживання. Технічні умови»

2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
2.1.  Учасник  повинен  здійснювати  продаж  газу  скрапленого  (забезпечувати  заправку

автомобілів замовника) через власну або партнерську стаціонарну мережу автогазозаправних станцій
(АГЗС), що призначені для заправки транспортних засобів газом скрапленим (пропан-бутан), кількість
яких повинна становити не менше ніж по 1 (одній) стаціонарній АГЗС в межах міста Глухів або за
межами міста Глухів в радіусі до 15 км та можливістю їх використання через мережу АГЗС по
всій території України.

2.2.  Якість  газу скрапленого,  який учасник планує відпускати через власну  або партнерську
мережу  АГЗС,  повинна  відповідати  діючим  в  Україні  державним  стандартам  і  підтверджуватися
сертифікатом відповідності  підприємства-виробника.  Підтвердженням якості  газу скрапленого  з
боку учасника є паспорт якості.

2.3. Учасник повинен бути спроможним забезпечити заправку газом скрапленим на АГЗС через
талони. Термін дії таких талонів повинен становити не менше ніж 1 рік з можливістю продовження.
** або інші державні стандарти України, діючі на момент подання пропозиції.

На  підтвердження  відповідності  тендерної  пропозиції  технічним,  якісним  та  кількісним
характеристикам  предмета  закупівлі  учасник  подає  інформацію  про  можливість  надання  послуг
замовнику з урахуванням технічних вимог, наведених нижче:

1.  Місце  поставки  товару  (талонів)  на  адресу  Замовника:  41400,  Сумська  обл.,  м.  Глухів,
вул. Терещенків, 45.

2. Завірену належним чином копію сертифікату (паспорту) якості та/або відповідності Товару



державним нормам та стандартам.
3. Документи (карти, плани, схеми тощо), які підтверджують територіальне місцерозташування

власних або партнерських АГЗС учасника, на яких є можливість реалізовувати Товар (забезпечувати
заправку  автомобілів  замовника  скрапленим  газом  (пропан-бутан)),  та  яка  повинна  становити  не
менше ніж по 1 (одній) стаціонарній АГЗС  в межах міста Глухів  або за  межами міста Глухів в
радіусі до 15 км та можливістю їх використання через мережу АГЗС по всій території України.

4. Довідку  (лист  тощо),  складену  в  довільній  формі  за  підписом  учасника  або  його
уповноваженої особи, яка містить інформацію про те, що учасник має власні або партнерські АГЗС,
на яких є можливість реалізовувати Товар (забезпечувати заправку автомобілів замовника скрапленим
газом (пропан-бутан))  в межах міста Глухів  або  за межами міста Глухів в радіусі  до  15 км та
можливістю їх використання через мережу АГЗС по всій території України.

5.  Документи (діючі договори оренди, діючі партнерські договори, тощо), які підтверджують
наявність  в  учасника  власних  або  партнерських  АГЗС та  на  яких  є  можливість  використовувати
талони учасника для заправки автотранспорту замовника в межах міста Глухів або за межами міста
Глухів в радіусі до 15 км та можливістю їх використання через мережу АГЗС по всій території
України.

6. Якщо запропонований учасником товар є аналогічним за параметрами (технічними, якісними,
кількісні  та  іншими  характеристиками  предмета  закупівлі  та/або  відрізняється  від  тих,  що
вимагаються замовником у Додатку 4 до тендерної документації, то в такому разі учасник у складі
його  пропозиції  повинен  надати  порівняльну  таблицю  цих  параметрів  з  відомостями  щодо  їх
відповідності (або не відповідності) необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам
предмета  закупівлі,  у  тому  числі  відповідній  технічній  специфікації  Додатку  4 до  тендерної
документації.

7.  Термін  поставки  Талонів:  протягом 5 календарних  днів з  дня  отримання  заявки  від
Замовника.

8. Розрахунки за Товар здійснюються за фактом поставки Товарів (Талонів) після підписання
Сторонами накладних на поставку з відтермінуванням платежу 30 календарних днів.

9.  Завірену  належним  чином  копію  ліцензії  на  роздрібну  торгівлю  пальним,  а  у  разі  її
відсутності – дублікат або копію рішення органу ліцензування про видачу відповідної ліцензії, або
довідку (за довільною формою) про наявність відповідної ліцензії,  але із посиланням на відкритий
(вільний у доступі) реєстр, який має відомості про ліцензіатів роздрібної торгівлі пальним;

10.  Під  час  поставки  товару  Учасник  зобов’язується  дотримуватись  передбачених  чинним
законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені
згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про
відходи» тощо. Вимоги Замовника щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля:

Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформаційну довідку складену у довільній формі
про  те,  що  технічні,  якісні  та  кількісні  характеристики  предмета  закупівлі   відповідають  умовам
дотримання заходів із захисту довкілля.

11.  Учасник повинен надати чинну ліцензію (сканкопію з оригіналу) на право провадження ним
господарської діяльності з оптової торгівлі пальним.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 300000,00 грн. з ПДВ.

7.  Обгрунтування  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі:  Міністерством  розвитку
економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства  України  затверджена  примірна
методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою
передбачені  методи  визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі,  а  саме:  1)
здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто
інформація  про  ціни,  що  містяться  в  мережі  інтернет  у  відкритому  доступі,
спеціалізованих  торгівельних  майданчиках,  в  електронних  каталогах,  в  електронній
системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від
виробників,  офіційних  представників  (дилерів),  постачальників;  3)  у  разі  обмеження
конкуренції  на  ринку  певних  товарів  та  враховуючи  їх  специфіку  при  розрахунку
використовуються  ціни  попередніх  закупівель  аналогічного  товару  та/або  минулих
періодів  (з  урахуванням індексу інфляції,  зміни курсів  іноземних валют).  Відповідно до
вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт
та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету
закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення



очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів
вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку,
збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про
ціни,  що  містяться  в  мережі  інтернет  у  відкритому  доступі,  спеціалізованих
торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель
«Прозоро», тощо. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із
застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг
цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну
товару (тобто інформація  про ціни,  що містяться в  мережі  інтернет у  відкритому
доступі,  спеціалізованих  торгівельних  майданчиках,  в  електронних  каталогах,  в
електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


