
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі - Нафта і дистиляти 
(Дизельне паливо; бензин А-95) на 2022 рік для потреб Комунального підприємства 

Вінницької міської ради «Комбінат комунальних підприємств»

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №710» з внесеними 
змінами.

1. Найменування: Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Комбінат комунальних 
підприємств»;

2. Місце знаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2;
3. Код ЄДРПОУ: 03338656;
4. Категорія замовника: Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та 

їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
5. Предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015-09130000-9 - Нафта і дистиляти (Дизельне 

паливо; бензин А-95) на 2022 рік;
6. Дата оголошення: 08 серпня 2022 року;
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги;
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-08-001701-а;
9. Очікувана вартість закупівлі: 760 000,00 грн. з ПДВ;
10. Обсяги закупівлі: дизельне паливо - 8 000 л.; бензин А-95 - 6 000 л.
11. Строк поставки - з дати підписання договору по 31 грудня 2022 року;
12. Місце поставки (талонів) - м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2.
13. Обґрунтування доцільності закупівлі:

На КП «Комбінат комунальних підприємств», як одержувача бюджетних коштів, 
покладено виконання, зокрема, таких завдань/функцій, як утримання кладовищ та 
меморіалів, утримання громадських вбиралень, утримання зон відпочинку, утримання 
штучних споруд, транспортування померлих з місця подій до судово-медичного моргу, 
забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об’єктах. За рахунок 
господарської діяльності підприємством надаються ритуальні послуги.

З метою забезпечення діяльності підприємства та його структурних підрозділів є 
необхідність в закупівлі паливно-мастильних матеріалів (для здійснення транспортних 
перевезень, заправки засобів малої механізації, тракторів, самохідних та несамохідних 
(дноочищувальних) плавзасобів, а також перевезення матеріалів та обладнання) на 2022 рік

14. Розрахунок потреби: Обсяги закупівлі визначено відповідно до очікуваної потреби, 
обрахованої на основі фактичного використання паливно-мастильних матеріалів та 
планового обсягу фінансування.

15. Якісні та технічні характеристики обумовлені вимогами до експлуатації транспортних 
засобів, машин та механізмів Підприємства, а саме сервісними книжками транспортних 
засобів, рекомендаціями заводів - виробників ТЗ, машин та механізмів, а також вимогами 
ДСТУ, технічного регламенту щодо вимог до ПММ.

Якісні характеристики визначено відповідно до видів систем живлення двигунів на 
транспортних засобах та агрегатах, що знаходяться на підприємстві. Для їх забезпечення 
використовується бензин А-95 та дизельне паливо. Якість нафтопродуктів повинна 
відповідати чинним в Україні Державним стандартам та ТУ підприємств-виробників - 
ДСТУ-7687:2015 «Бензини автомобільні. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «паливо 
дизельне Євро. Технічні умови» з можливістю використання протягом усіх сезонів.

16. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020 року №275.

17. Для визначення очікуваної вартості було застосовано метод порівняння ринкових цін - це 
метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної 
відкритої інформації про ціни.


