
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

 

Замовник : Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького вул. Пекарська, 50, Львів, Львівська область, Україна, 79010 ЄДРПОУ 
00492990 
Відповідно до - Постановм КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 
«Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового 
режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» 
 

2. Ідентифікатор закупівлі:   UA-2023-02-16-012663-a 

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 
на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Бензин А-95 та 
дизельне паливо (код за ДК 021:2015 - 09130000-9 "Нафта і дистиляти")4. Обґрунтування технічних та 
якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

4.1. Загальна кількість , що закуповується: 4500л.- А-95- 3500л. дизельне паливо 1000л.  , що 
відповідає закупівлям та фактичному споживанню за попередні роки. 

4.2. Термін постачання: до 31 грудня 2023 року. 

4.3. Учасник при поставці товару передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність 
з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність 
учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; 

4.4. Вимоги щодо якості: відповітно до технічного завдання, що регулюється санітарним 
законодавством України. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до річного плану асигнувань за КЕКВ 
2210на     2023 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  228 000,00 грн. з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: При визначенні очікуваної вартості закупівлі 
враховувалась інформація про ціну товару, з аналогічними  парамитрати та якісними 
характеристиками предмета,  що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на 
сайтах компанй, запрані станції яких розташовані в м.Львові, «ОККО», «WOG», «Авіас», «SOCAR», 
«QPS» 


