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Розрахунок потреби
на закупівлю матеріальних цінностей на 2021 рік
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення
оперативної готовності за призначенням та для безперебійної роботи
транспортних засобів (пожежно-рятувальної, автомобільної та спеціальної
техніки) підрозділів ГУ ДСНС України у Запорізькій області необхідно
провести закупівлю пально-мастильних матеріалів, а саме:
Найменування

№

Од.
виміру

Кількість

Очікувана
ціна

Очікувана
сума

1. Бензин А-92

л

13 760

26,56

365 465,60

2. Дизельне пальне

л

12 540

26,84

336 659,80

Разом:

26 300

702 125,40

Всього необхідно закупити пально-мастильних матеріалів на загальну суму
702 125,40 грн (сімсот дві тисячі сто двадцять п'ять гривень 40 копійок).
Очікувана вартість згідно кошторису — 702 154,00 грн.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
Якість Продукції повинна відповідати ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні
Свро та технічні умови, дизельне пальне — ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне
Свро. Технічні умови, діючим ДСТУ, іншим чинним стандартам згідно
законодавства України та ТУ на відповідний вид нафтопродуктів. Якість
продукції повинна бути підтверджена сертифікатом, паспортом якості,
оформлені належним чином та видані відповідним уповноваженим органом.
Талони або скретч-карти повинні бути номіналом 5 або 15, 10, 20 літрів.
Гарантійний строк талонів/скретч-карток на пальне складає не менше 12
місяців з моменту іх отримання замовником. При виявлені дефектів
талонів/скретч-карток постачальник повинен замінити талони/скретч-карти в
асортименті та кількості вказаній в письмові заявці замовника протягом п'яти
робочих днів з моменту отримання цієї заявки. Замовник самостійно, з
урахуванням нагальної потреби, обирає кількість товару та ті АЗС, з переліку
автозаправних станцій постачальника, на яких буде здійснюватися заправка
автомобільної техніки замовника. Відпуск нафтопродуктів здійснюється
цілодобово на всіх АЗС постачальника. З метою надання замовнику можливості
оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків
зокрема у Запорізькій області, учасник повинен мати (у користуванні або у
власності) розгалужену мережу АЗС по території Запорізької області та міста

Запоріжжя. Зокрема кількість АЗС у місті Запоріжжя повинна бути не менше
одної АЗС на правому березі р. Дніпро в Хортицькому або Дніпровському
районі м. Запоріжжя та не менше чим три АЗС на лівому березі р. Дніпро в
різних районах м. Запоріжжя. Кількість АЗС по території Запорізької області
замовником не обмежена. Поставка здійснюється за адресою: 69002, Запорізька
область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, Головне управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.
На підставі наказу № 275 від 18.02.2020 року “Про затвердження примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі” . Розрахунок
додається.

Начальник відділу ресурсного забезпеченн
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Фахівець ВДР та 11113 ЦЗД
ГУ ДСНС України у
Запорізькій області
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