Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі
Бензин А-92, паливо дизельне (з)(ЄВРО)
(код ЕЗС за ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти)
Найменування замовника: ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ: 04415235
Ідентифікатор закупівлі:UA-2022-01-05-004527-c
Вид закупівлі: переговорна процедура
Очікувана вартість : 300 000 грн з ПДВ
Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Бензин А-92 Євро
5000 л
ДК 021:2015: 09132000-3 Бензин
Паливо дизельне (з) (ЄВРО)
ДК 021:2015: 09134200-9 Дизельне паливо

5000 л

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг :
бензин - на умовах FCA (в редакції Інкотермс – 2010 року) - завантажено в
автомобільний транспорт Покупця з резервуарів АЗС Продавця;
Поставка паливних карток / талонів (у разі їх використання) єдиного
уніфікованого зразка на Бензин здійснюється одноразово в повному обсязі за
адресою: Україна, 15150, Чернігівська область, Чернігівський р-н, с.Тупичів,
вул. Чернігівська, 75 .
Відпуск Товару здійснюється протягом року через мережу автозаправних
станцій Продавця з використанням паливних карток/талонів або за відомостями
на відпуск нафтопродуктів за формою N16-НП (ІНСТРУКЦІЯ про порядок
приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти
і
нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України що затверджена
Наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки
України, Держспоживстандарту України
20.05.2008 N 281/171/578/155
pареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2008 р. за N
805/15496).
дизельне паливо - налив, здійснюється на умовах DDP (в редакції
Інкотермс – 2010 року) автомобілем Продавця за адресою : Україна, 15150,
Чернігівська облась, Чернігівський р-н, с.Тупичів вул. Чернігівська, 75.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 01.03.2022 р.
включно
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини
2 цієї статті 40 Закону: пункт 1 частини 2 статті 40 Закону, а саме якщо було
двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом),
через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим
Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики,

а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від
вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні,
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі :
Замовником було оголошено процедури відкритих торгів за номерами
UA-2021-11-22-015261-a та UA-2021-12-08-009862-c, які були відмінені на
підставі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних
пропозицій.
Документи, що підтверджують застосування переговорної процедури на
підставі пункту 1 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”:
-звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-11-22015261-a (Дата формування звіту 08.12.2021 року);
- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-12-08009862-c (Дата формування звіту 25.12.2021 року).
Розмір бюджетного призначення за результатами переговорів з ПП “ТТНафта” становить 260 400 грн з ПДВ
Джерело фінансування – місцевий бюджет.
Закупівля Бензин А-92, паливо дизельне (з)(ЄВРО) (код ЕЗС за ДК 021:2015:
09130000-9 Нафта і дистиляти) згідно зі статтею 48 Бюджетного кодексу
України здійснюється в межах затверджених кошторисних призначень за КЕКВ:
2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 2022 рік.

