
«Бензин автомобільний А-95» (ДК 021:2015:09132100-4 Неетильований 

бензин). 

Переговорна процедура. 

Обґрунтування. 

Згідно з частиною 4 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»                    

(далі – Закон) відносини, пов’язані із сферою публічних закупівель, регулюються 

виключно Законом і не можуть регулюватися іншими законами, крім випадків, 

встановлених Законом. 

Відповідно до частини 10 статті 3 Закону забороняється придбання товарів, 

робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, 

визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають 

оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур 

закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. 

Згідно з частиною 2 статті 13 Закону як виняток та відповідно до умов, 

визначених у частині другій статті 40 Закону, замовники можуть застосовувати 

переговорну процедуру закупівлі.  

Переговорна процедура закупівлі не передбачає конкурентної боротьби. За це 

її називають неконкурентною. Замовник може використати переговорну процедуру 

як виняток. І винятковість її в тому, що замовник сам обирає учасника-переможця, 

з яким укладає договір про закупівлю. Підстави, коли можна застосовувати 

переговорну процедуру закупівлі, визначає частина 2 статті 40 Закону. Вони 

імперативні та обов’язкові. 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 40 Закону, якщо було двічі відмінено 

процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність 

достатньої кількості тендерних пропозицій, визачених Законом, замовник 

використовує переговорну процедуру закупівлі. При цьому предмет закупівлі, його 

технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі 

не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній 

документації.  

Так, за предметом закупівлі «Бензин автомобільний А95 (в талонах)                                          

(ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти) електронною системою автоматично 

було двічі відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність тендерних 

пропозицій. Ідентифікатори закупівель: UA-2022-08-13-000176-a та                                            

UA-2022-08-29-000704-a. Очікувана вартість закупівлі - 449550 гривень з 

урахуванням податку на додану вартість. 

Отже, вищезазначені обставини підтверджують підставу застосування 

переговорної процедури закупівлі. 



Під час переговорів замовник має отримати ті самі документи, які він вимагав 

у тендерній докуметації відкритих торгів, що були відмінені та обов’язково 

перевіряє наявність чи відсутність підстав для відхилення учасника за статтею 17 

Закону. 

Переговори між замовником та учасником відбуваються до того, як замовник 

ухвалив рішення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник самостійно 

організовує процес переговорів і в запрошенні взяти участь у переговорній 

процедурі передбачає, що учасники надають інформацію за частиною 1 статті 17 

Закону поза електронною системою закупівель відповідно до листа Мінекономіки 

від 03.06.2020 №3304-04/34835-06. 

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі. 

Кількість товару: бензин марки А-95 - 9000 літрів. 

«Бензин автомобільний А-95» (ДК 021:2015:09132100-4 Неетильований 

бензин). 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:                          

вул. Герасима Кондратьєва, 33, місто Суми, Сумська область, Україна 40000. 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 01 листопада 

2022 року. 

Розрахунок очікуваної вартості. 

Основним методом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі для 

товарів широкого вжитку, є метод порівняння ринкових цін. 

Для моніторінгу та аналізу цін використовувався каталог Prozorro Маrket, а також 

сайт «Все АЗС» - ціни на пальне в Україні (https://vseazs.com/).  

 

Отриманий масив цінових данних. 

Назва товару Shell Авіас WOG OKKO URG 

Бензин А95 50,79 49 51 51 48,90 

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю, як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою 

формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

де:  Цод - очікувана ціна за одиницю; 



 
Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних 

умов; 

Бензин А95. 

Розрахунок. 

Цод1= (50,79+49+51+51+48,90) / 5 = 50,14 грн. Приймаємо середню ціну - 49,95 грн. 

з урахуванням даних сайту «Все АЗС» - ціни на пальне в Україні (Сумська область) 

(https://vseazs.com/). 

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін за 

номенклатурою: 

ОВмрц = Цод. х V, де 

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

V – кількість товару, що закуповується.   

ОВмрц = 49,95 х 9000л = 449550 грн. 

Очікувана вартість всієї закупівлі: 449550 гривень. 

 


