Обґрунтування технічних та якісних характеристик
та очікуваної вартості предмета закупівлі:
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі Пальне в талонах ( Бензин А-95 , Бензин А-95 ,
Дизельне паливо) за кодом ДК021:2015–021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти
Замовник: КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради»
Закупівля на PROZORRO.gov.ua : UA-2022-02-03-005197-b Відкриті торги
Очікувана вартість – 177500.00грн
Кількість –Бензин А-95 – 3000л , Бензин А-92 – 1170л , Дизпаливо- 1050л,
Термін постачання : з 01.03.2022р по 20.12.2022р.
Бензин (А-95) повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».
Паливо дизельне повинне відповідати ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

Обґрунтування кількості та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Кількість товару передбачена для річної заправки автомобілів які обслуговують
населення Любешівської ОТГ в наданні первинної медико-санітарної допомоги ,
передбачає заправку на АЗС розміщених на території Любешівської ОТГ
Середні ціни на пальне по АЗС WOG взяті з сайту Мінфіну:

Так як на території Любешівської об’єднаної територіальної громади знаходиться
лише одна АЗС , яка займає монопольне становище на даній території – WOG, тому

для визначення очікуваної вартості було взято ціни з сайту Мінфіну які діють на
АЗС WOG на день оголошення закупівлі:
Очікувана вартість Д-ва становить 33,84 грн за 1л
Очікувана вартість А-95 становить 34,25 грн за 1л
Очікувана вартість А-92 становить 33,50грн за 1л
Очікувана вартість процедури закупівлі: 177500,00грн
А-95 – 3000л*34,25грн.л= 102750,00грн; А-92 – 1170л*33,50грн.л= 39210,00грн; Дво -1050л*33,84грн.л= 35540,00грн;
Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного
призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік
заплановано в бюджетному запиті -272200 кВт*год.
Передбачено закупівлю за 2 лотами , або двома закупівлями за процедурою
ВІДКРИТІ ТОРГИ.:
1. Перший для автомобілів які постійно курсують в обласний центр передбачає
заправку на АЗС розміщених на віддалі не більше 500м від автодороги Р-14
Любешів –Луцьк. На загальну суму 94700грн;
2. Другий для автомобілів, які обслуговують населення Любешівської ОТГ в
наданні первинної медико-санітарної допомоги , передбачає заправку на АЗС
розміщених на території Любешівської ОТГ (Монопольне становище моє АЗС
WOG, інші АЗС відсутні, тому ціна на ній значно вища від середньої по
області.) На загальну суму 177500грн

