
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 (олив моторних, трансмісійних, гідравлічних та 

гальмівних рідин). 

Закупівля товару (повторна): «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-

2022-02-10-007313-b. 

Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання мастильних засобів (олив моторних, 

трансмісійних, гідравлічних та гальмівних рідин) 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 

2022 рік та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2022 рік. 

 

Очікуваний обсяг закупівлі Товару: 3 638 літрів. 

 

Очікувана вартість Товару: 170 775,00 грн. (сто сімдесят тисяч сімсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.) з 

ПДВ 

 

Період поставки Товару: до 25 грудня 2022 року. 

 

Місце поставки Товару: м. Чернігів, проспект Миру, 233. Доставка до місця поставки Товару, навантаження 

та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок відповідно до попередньо 

узгоджених строків поставки Товару із Замовником.  

 

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: 

 Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що 

діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару. 

 Товар має бути якісним, новим та не мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень. Поставлятися в 

новій упаковці, на якій зазначаються маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає 

змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Упаковка Товару повинна 

забезпечувати захист від зовнішнього впливу та при транспортуванні. 

 Товар повинен мати паспорт якості виробника (або інший документ, що підтверджує якість Товару) 

та/або сертифікат відповідності Держстандарту України для Товару, що підлягає обов’язковій 

сертифікації. Не допускається поставка виставочних та/або дослідних зразків Товару. 

 Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та 

зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та вантажно-

розвантажувальних роботах.           

 У разі поставки Товару неналежної якості, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати 

такого Товару. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та 

інше) несе Учасник. 

 Учасник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. 

Гарантійний строк складає не менше 12 місяців з моменту поставки Товару.  

 Учасник гарантує, що Товар не має негативного впливу на навколишнє середовище. Технічні, якісні 

характеристики та інші характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим 

законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 

 



Кількісні та технічні характеристики Товару 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Найменування товару 

 

Од. 

виміру 

Кіл-ть 

 

Технічні характеристики до предмету 

закупівлі встановлені Замовником 

 

1 Олива моторна 

Valvoline SYNPOWER 

MTS C3 5W30 

літр 20  Виробник: Ellis Enterprises B.V. 
 Країна виробник: Нідерланди 

 Вид рідини: моторна олива 

 Фасування, л: 4 

 Температура замерзання, оС: - 42 

 Тип: синтетична 

 Тип ємності: каністра 

 Колір: світло-коричневий 

2 Олива моторна 

CYCLON GRANIT 

EXTRA 10W40 (дизель) 

літр 60  Виробник: LPS S.A. 
 Країна виробник: Греція 

 Вид рідини: моторна олива 

 Фасування, л: 20 

 Температура замерзання, оС: - 36 

 Тип: частково синтетична 

 Тип ємності: каністра 

 Колір: світло-коричневий 

3 Олива моторна  10W40 

CHAMPION ACTIVE 

DEFENCE 

10W40 B4 

літр 140  Виробник: Wolf Oil Corporation N.V. 
 Країна виробник: Бельгія 
 Вид рідини: олива моторна 

 Фасування, л: 5 

 Температура замерзання, оС: - 39 

 Тип: частично синтетична 

 Тип ємності: каністра 

 Колір: світло-коричневий 

4 Олива моторна  

мінеральна сезонна 

Favorit Super М8В-М SAE 

20W-20 

API SD/CB 

літр 80  Виробник:ООО”Евразия Лубриканс 

 Країна виробник: Білорусь 

 Вид рідини:моторна 

 Фасування, л: розлив 

 Температура замерзання, оС: -28 

 Тип: олива моторна 

 Тип ємності:тара 

 Колір:базовий 

5 Олива моторна  

мінеральна сезонна 

Favorit Diesel М10Г2К-М 

API CC 

літр 1600  Виробник:ООО”Евразия Лубриканс 

 Країна виробник: Білорусь 

 Вид рідини:моторна 

 Фасування, л: розлив 

 Температура замерзання, оС: -28 

 Тип: олива моторна 

 Тип ємності:тара 

 Колір:базовий 

6 Олива моторна  

мінеральна сезонна 

Favorit Turbo М10ДМ-М 

API CD 

літр 200  Виробник:ООО”Евразия Лубриканс 

 Країна виробник: Білорусь 

 Вид рідини:моторна 

 Фасування, л: розлив 

 Температура замерзання, оС: -28 

 Тип: олива моторна 

 Тип ємності:тара 

 Колір:базовий 

7 Олива трансмісійна 

мінеральна універсальна 

всесезонна Favorit Тэп-

15(Нігрол) SAE90 

API GL-2 

літр 100  Виробник:ООО”Евразия Лубриканс 

 Країна виробник: Білорусь 

 Вид рідини:трансмісійна 

 Фасування, л: розлив 

 Температура замерзання, оС: -12 

 Тип: олива трансмісійна 

 Тип ємності:тара 

 Колір:базовий 



8 Олива трансмісійна 

мінеральна універсальна 

всесезонна Favorit ТАД-

17 

літр 400  Виробник:ООО”Евразия Лубриканс 

 Країна виробник: Білорусь 

 Вид рідини:трансмісійна 

 Фасування, л: розлив 

 Температура замерзання, оС: -14 

 Тип: олива трансмісійна 

 Тип ємності:тара 

 Колір:базовий 

9 Масло для  гідрооб’ємних 

передач Favorit МГЕ-46В 

літр 420  Виробник:ООО”Евразия Лубриканс 

 Країна виробник: Білорусь 

 Вид рідини:для гидрообъемных передач 

 Фасування, л: розлив 

 Температура замерзання, оС: -26 

 Тип: олива для гидрообъемных передач 

 Тип ємності:тара 

 Колір:базовий 

10 Олива гідравлічна  

ПРОТЕК 

ИГ 40А, розлив 

літр 580  Виробник: KSM PROTEC 

 Країна виробник:Україна 

 Вид рідини:олива індустріальна 

 Фасування, л: розлив 

 Температура замерзання, оС: -19 

 Тип:гідравлічна 

 Тип ємності:тара 

 Колір:базовий 

11 Олива Yuko MOTOMIX 

2T (TC) 

API TC   

 

літр 19  Виробник:ТОВ “СП Юкойл” 
 Країна виробник: Україна 

 Вид рідини: олива 

 Фасування, л: 1л 

 Температура замерзання, оС: -34 

 Тип: олива для 2-тактної техніки 
 Тип ємності: тара 
 Колір: базовий 

12 Гальмівна рідина Нева 

(ДОТ-3) 

літр 17  Виробник:ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 

 Країна виробник: Україна 

 Вид рідини:Рідина гальмівна Еко Дот-3 

 Фасування, л: 1л 

 Температура замерзання, оС: 

 Тип:Тара 

 Тип ємності: 1л. 

 Колір: Однорідна прозора рідина від безбарвної 

до світло-коричневого кольору 

13 Гальмівна рідина 

CHAMPION BRAKE 

FLUID 3/4  (ДОТ-4) 

літр 2  Виробник: Wolf Oil Corporation N.V. 
 Країна виробник: Бельгія 

 Вид рідини: гальмівна рідина 

 Фасування, л: 1л 

 Тип: синтетична рідина 

 Тип ємності: каністра 

 Колір: не регламентується 

 

 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів використання мастильних засобів 

протягом 2022 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 170 775,00 грн. з ПДВ. 


