Обґрунтуваннятехнічних та якісних характеристик
та очікуваноївартості предмета закупівлі:
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про
ефективневикористаннядержавнихкоштів» (зізмінами))

Назва предмета закупівлі Пальне в талонах ( Бензин А-95, Бензин А-92,
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-2022-02-21-014742-b Відкриті торги
(Повторно, закупівля UA-2022-02-03-005197-b не відбулась через подання для участі в торгах менше двох тендерних

пропозицій)

Очікувана вартість – 177500.00грн
Кількість –Бензин А-95 – 2640л , Бензин А-92 – 1030л , Дизпаливо- 930л,
Термін постачання : з 23.03.2022р по 20.12.2022р.
Бензин (А-95) повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 «БензиниавтомобільніЄвро. Технічніумови».
Паливодизельнеповинневідповідати ДСТУ 7688:2015 «ПаливодизельнеЄвро. Технічніумови».

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
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 21.02.2022р, та 04.01.2022р:

Для визначення очікуваної вартості була застосована формула:
ОВ=V*Цс*Кіі
Де
ОВ-очікувана вартість закупівлі в грн;
V – об´єм закупівлі в л;
Цс- Середня ціна по Волинській області на ринку станом на початок закупівлі (на
21.02.2022р, та 04.01.2022р взята з сайта Мінфіну)
Кіі – коефіцієнт індексу зростання цін розрахований з початку року перед
закупівлею
Середня Вартість бензину А-95 на час оголошення процедури 21.02.2022 -36,75грн
Вартість на 04.01.2022 становила -30,97грн
За період 04.01.2022-21.02.2021р =48дн вартість А-95 збільшилась на 36,75-30,97
=5,78грн
збільшилась на 18,67% в середньому за 1 день на 0,39%
Враховуючи інфляцію за час проведення відкритих торгів – за 15днів (час подачі
пропозицій 15дн*0,39=5,85%)
Очікувана вартість бензину А-95 буде становити з врахуванням інфляції 5,85%
36,75*1,0585=38,90грн за 1л
Середня Вартість бензину А-92 на час оголошення процедури 21.02.2022 -35,99грн
Вартість на 04.01.2022 становила -30,49грн
За період 04.01.2022-21.02.2021р =48дн вартість А-92 збільшилась на 35,99-30,49
=5,50грн
збільшилась на 18,04% в середньому за 1 день на 0,38%
Враховуючи інфляцію за час проведення відкритих торгів – за 15днів (час подачі
пропозицій 15дн*0,38=5,70%)
Очікувана вартість бензину А-92 буде становити з врахуванням інфляції 5,70%
35,99*1,0570=38,05грн за 1л
Середня Вартість дизпалива на час оголошення процедури 21.02.2022 -35,99грн
Вартість на 04.01.2022 становила -30,16грн
За період 04.01.2022-21.02.2021р =48дн вартість д-ва збільшилась на 35,99-30,16
=5,83грн
збільшилась на 19,33% в середньому за 1 день на 0,41%
Враховуючи інфляцію за час проведення відкритих торгів – за 15днів (час подачі
пропозицій 15дн*0,41=6,15%)
Очікувана вартість дизпалива буде становити з врахуванням інфляції 6,15%
35,99*1,0615=38,21грн за 1л
Очікувана вартість процедури закупівлі:177500,00грн
А-95 – 2640*38,90грн.л= 102750,00грн; А-92 – 1030л*38,05грн.л= 39210,00грн;
Д-во -930л*38,21грн.л= 35540,00грн;
Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного
призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022рік
запланованому 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

