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ВІДДІЛ ОСВІТИ  ПОПІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Україна, 41627,  Сумська область , Конотопський район, с. Попівка,  вул. Миру, будинок 1
тел. 0683722037  E-mail: 44147076@mail.gov.ua


Обґрунтування технічних та якісних характеристик
 предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
Ідентифікатор закупівлі : UA-2021-03-22-002727-b 
(Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи з  специфіки предмета закупівлі  , керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства )

Назва предмета закупівлі : Код за ДК 021:2015   09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-92, дизпаливо) для потреб освітніх закладів підпорядкованих відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області за кодом ДК 021:2015 09130000-9 
Строк поставки товару :   по 31.12.2021 включно.
Місце поставки товару : 41627, сумська область , Конотопський район,с.Попівка, вул. Миру. 1. 
Детальний опис  та вимоги до предмета закупівлі : 
Найменування
товару
за ДК 021:2015
Одиниці
виміру
Кількість
Бензин А-92(талони)  (скретч -картки)
09130000-9 – Нафта та дистиляти
л

4500
Дизельне паливо(талони)  (скретч -картки)
09130000-9 – Нафта та дистиляти
л

21540

Якісні вимоги
Предмет закупівлі повинен відповідати Державним стандартам України ДСТУ 7687:2015  або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927)
Предмет закупівлі повинен відповідати Державним стандартам України   ДСТУ 7688:2015 або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927)

Талони на пальне повинні бути встановленого зразку, номіналом 10 л, 20 л, з терміном дії не менше 12 місяців. У разі зміни зовнішньої форми талонів протягом терміну дії, Учасник здійснює обмін цих талонів без додаткової на це оплати Замовником, на інші рівнозначні талони.
Мета  використання товару : для  забезпечення підвозу дітей до освітніх закладів підпорядкованих відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області  .
Очікувана вартість  закупівлі : 604320,00 грн.  ( Шістсот чотири тисячі триста двадцять грн.. 00  коп.)

Обсяги закупівлі : 26040 л 

Строк поставки – З моменту укладання договору до 31.12.2021 року.
Паливо мастильні матеріали повинні відповідати температурному режиму експлуатації транспортних засобів в регіонах України.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
Учасник має підтвердити знаходження не менше однієї власної або партнерської АЗС (при наявності) у місті Конотопі  Сумської області,  або в межах 5-ти кілометровій зоні поблизу.

Розрахунок  обсягів і очікуваної вартості предмету закупівлі проводився на основі глибокого  вивчення та налізу  середньо ринкових цін на  Бензин А-92 та Дизельне паливо , по Сумській області  та за її межами . 
На виконання вимог статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» перше оголошення Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-11-000326-c про проведення відкритих торгів для потреб освітніх закладів підпорядкованих відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2021 рік на закупівлю товару за ДК 021:2015 09130000-9 “нафта і дистиляти” (бензин автомобільний А-92 (талони/скретч-картки), паливо дизельне (талони/скретч-картки) оприлюднене 11 лютого 2021 року через авторизований електронний майданчик. Станом на кінцеву дату подання тендерних пропозицій 27 лютого 2021 була відсутня достатня кількість тендерних пропозицій та учасників аукціону, а саме: подано менше двох тендерних пропозицій. Автоматично системою дані відкриті торги було відмінено на підставі частини 2 статті 32 Закону – подання для участі у них менше двох тендерних пропозицій. Для забезпечення функціонування шкільних автобусів і наявну потребу у закупівлі товару за ДК 021:2015 09130000-9 “нафта і дистиляти” (бензин автомобільний А-92 (талони/скретч-картки), паливо дизельне (талони/скретч-картки) рішенням тендерного комітету 01 березня 2021 року було оголошено повторно процедуру відкритих торгів Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-01-000123-c. Станом на кінцевий строк подання тендерних пропозицій 17 березня 2021 року була також відсутня достатня кількість тендерних пропозицій та учасників аукціону, а саме: подано менше двох тендерних пропозицій. Автоматично системою дані відкриті торги було відмінено на підставі частини 2 статті 32 Закону – подання для участі у них менше двох тендерних пропозицій. Виходячи з наявної потреби в закупівлі товару за ДК 021:2015 09130000-9 “нафта і дистиляти” (бензин автомобільний А-92 (талони/скретч-картки), паливо дизельне (талони/скретч-картки) , прийнято рішення ,як виняток використати переговорну процедуру, доцільність такого рішення обґрунтована і документально підтверджена (наявність двох звітів про результати проведення процедури закупівлі) відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом . При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (двічі документально підтверджено).












