
ПРОТОКОЛ №  61

Щодо початку повторно процедури закупівлі  бензину А-92 (код ДК 021:2015 -
09130000-9 нафта і дистиляти)

Дата 10  .  02  .20  22   року  

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА: Оксана Лисицька 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вирішення  організаційних  питань  щодо  повторного  оголошення  процедури

закупівлі бензину.  .
2. Затвердження оголошення на закупівлю бензину та тендерної документації.
3. Розгляд та затвердження змін до річного плану закупівель на 2022 рік.

СЛУХАЛИ:
Щодо питання 1:
Уповноважена  особа  Лисицька  О.  повідомила,  що  на  відкриті  торги  стосовно

закупівлі бензину А-92 (код ДК 021:2015 -  09130000-9 нафта і дистиляти) було подано
лише одну тендерну пропозицію, що призвело до відміни торгів на підставі п.1 ч.2 ст.32
Закону України «Про публічні  закупівлі»  (зі  змінами)  від  25.12.2015р.  №922-VII.  Проте
потреба залишається актуальною.

Уповноважена  особа  та  завідувач  господарством  Удод  Едуард  Миколайович
повідомили, що для забезпечення перевезень в процесі роботи лікарні у 2022р. необхідно
повторно оголосити процедуру закупівлі бензину.

Очікуваний обсяг видатків бензину становить 7500 л . Очікувана вартість закупівлі
з  урахуванням зростання ціни складає 270 000,00 грн. з ПДВ. 

Згідно абз.2 п.1 ст .2  Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-
VIII «цей  закон  застосовується  :  до  замовників,  за  умови,  що  вартість  предмета
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень,
а робіт – 1,5 мільйона гривень» .  Очікувана вартість закупівлі перевищує межі, вказані у
вищезазначеній статті, що приводить до застосування вимог цього Закону. 

Керуючись  нормами  статті  13  Закону закупівля  може  здійснюватись  шляхом
застосування  таких  процедур  закупівель,  а  саме:  відкритих  торгів,  конкурентного
діалогу та торгів з обмеженою участю. 

Враховуючи  те,  що  предметом  закупівлі  є  товар,  який  може  бути  поставлений
значною  кількістю  учасників  запропоновано  повторно  оголосити  закупівлю  шляхом
застосування відкритих торгів. 

Уповноважена особа  винесла зазначене вище питання  на розгляд керівництва та
отримала згоду.

 Згідно з  вимогами наказу Мінекономрозвитку України від 15.04.2020 № 708 «Про
затвердження порядку визначення предмета закупівлі» (зі змінами) Предмет закупівлі
товарів і  послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і  34 частини першої
статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.
Тому  було  запропоновано  визначити  предмет  закупівлі  наступним  чином,  а  саме:
бензин А-92 (по коду ДК 021:2015 - 09130000-9 нафта і дистиляти). Уповноважена
особа  винесла зазначене вище питання на розгляд керівництва та отримала згоду.

Щодо питання 2:
На розгляд керівництва було винесено проект оголошення про проведення закупівлі

та проект тендерної  документації.  На  засіданні  тендерного  комітету  розглядались
питання стосовно строків проведення закупівлі, переліку кваліфікаційних критеріїв та
вимог  щодо  їх  документального  підтвердження,  проект  договору,  технічних
характеристик предмету закупівлі та інших положень.  



Після вивчення наданого проекту оголошення про проведення закупівлі та тендерної
документації   уповноважена  особа  запропоновала  їх затвердити  та  забезпечити
оприлюднення в порядку, встановленому Законом.

Щодо питання 3:
У зв’язку з  необхідністю зазначеної  вище закупівлі,  керуючись  нормами статті  4

Закону  на  засіданні  тендерного  комітету  було  запропоновано  розглянути  та
затвердити  зміни  до  річного  плану  закупівель  на  2022  рік  та  забезпечити  їх
оприлюднення  в  порядку,  встановленому  чинним  законодавством  в  сфері  публічних
закупівель.  Уповноважена  особа   винесла зазначене  вище питання  на  розгляд
керівництва та отримала згоду.

ВИРІШЕНО:
1. Повторно оголосити закупівлю бензину  шляхом проведення відкритих торгів.
2. Предмет закупівлі визначити як: Код за Єдиним закупівельним словником ДК

021:2015 – 09130000-9 нафта і дистиляти)
3. Затвердити оголошення про проведення закупівлі та тендерну документацію.
4. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2022 рік.
5. Забезпечити  оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель  необхідної

інформації.

Уповноважена особа                                   Оксана Лисицька
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