
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

 Мастильні засоби (оливи моторні, трансмісійні, гідравлічні та гальмівні рідини)   

(ДК 021:2015-09210000-4 – Мастильні засоби) 

 
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код 

ЄДРПОУ 34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про 

проведення спрощеної закупівлі мастильних засобів (оливи моторні, трансмісійні, гідравлічні та гальмівні 

рідини). 

Закупівля товару: «Мастильні засоби (оливи моторні, трансмісійні, гідравлічні та гальмівні рідини) 

(ДК 021:2015-09210000-4 - Мастильні засоби)» (далі – Товар) проводиться за спрощеною процедурою, 

КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-12-

004780-b. 

Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання мастильних засобів (оливи моторні, трансмісійні, 

гідравлічні та гальмівні рідини) здійснюється з метою забезпечення Деснянського басейнового управління 

водних ресурсів мастильними засобами, що застосовуються для безперебійної роботи автотранспорту, бензо-, 

мотоінструментів. 

 

Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: відповідно прогнозованого обсягу витрат мастильних засобів на 

2021 рік та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2021 рік. 

 

Очікуваний обсяг закупівлі Товару: 3 886 літрів. 

 

Очікувана вартість Товару: 176 000,00 грн. (сто сімдесят шість тисяч гривень 00 коп.)  

 

Період поставки Товару: до 25 грудня 2021 року. 

 

Місце поставки Товару: м. Чернігів, проспект Миру, 233. 

 

Нормативно-правові акти: 

· Закон України «Про публічні закупівлі» в редакції, що діє з 19.04.2020, підстава Закон - 114-IX; 

· Інші нормативно-правові акти. 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Технічні та якісні характеристики Товару, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та 

стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання Товару. 

 

Якісні та технічні характеристики мастильних засобів обумовлені вимогами до експлуатації транспортних 

засобів, бензо-, мотоінструментів Деснянського басейнового управління водних ресурсів, а саме 

рекомендаціями заводу-виробника транспортних засобів, а також вимогами ДСТУ та ТУ, затвердженими на 

даний вид Товару. 

 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів використання мастильних засобів 

протягом 2021 року. 

 
Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі 

проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньо ринкової ціни в розрізі кожної позиції 

предмета закупівлі.  

Очікувана вартість Товару  становить 176 000,00 грн. з ПДВ. 


