
Найменування замовника:    
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 
Місцезнаходження замовника:  
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000 
Категорія замовника: 
 Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 
вартості закупівлі: 

 Дизельне паливо (09134200-9) Бензин А-95 (09132000-3)  
ДК 021:2015 – 09130000-9 Нафта і дистиляти 

 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  
підписання прямого договору (відповідно до п.13 ПКМУ №1178 від 12.10.2022р.) 
ID: UA-2022-11-28-010399-a 
 
Обсяги: 
 визначено відповідно до очікуваної потреби на основі фактичного використання 
паливно-мастильних матеріалів у попередньому році:  
Дизельне паливо – 3500л 
Бензин А95- 6 000л 
 
Технічні та якісні характеристики:  
- Дизельне паливо повинно відповідати вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне 
Євро. Технічні умови» та/або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних 
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2013 р.№927).  
- Бензин марки А-95 повинен відповідати вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини 
автомобільні Євро. Технічні умови» та/або Технічному регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №927). 
 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
485 500,00 грн. - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів 
здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо 
здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару 
в тому числі через систему ПРОЗОРО оголошених тендерів та обраховано відповідно до 
середньо ринкового рівня цін пального по Волинській області. 

(Предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, а також вимоги 
до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені 
замовником у тендерній документації, та сума договору про закупівлю не може 
перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні 
про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості 
учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі)). 

 


