
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

ДК 021:2015 код 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-92, Дизельне паливо) 
 

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

2. Ідентифікатор закупівлі- UA-2021-04-05-005516-a 

3. Строк надання послуг: до 31.12.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 169 935,00 грн. 

5.Територія: вул. Героїв Небесної сотні,38, м.Баштанка, Баштанський район, 
Миколаївська обл., 56101 

6. Обсяг надання послуг –     Кількість товарів: 5 900 літрів, з них: 

- бензин А-92 –  4 100  літрів; 
     -     Дизельне паливо- 1 800 літрів  

Технічне завдання 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 

1) Предмет закупівлі ДК 021:2015 код 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-92, 

Дизельне паливо). 

2) Кількість товарів: 5 900 літрів, з них: 

- бензин А-92 –  4 100  літрів(у талонах/ скретч-картах/ін.довірчі документи) 
номіналом від 10 до 30 літрів),; 

- Дизельне паливо- 1 800 літрів(у талонах/ скретч-картах/ін.довірчі документи) 
номіналом від 10 до 30 літрів). 

3) Місце поставки товарів: вул. Героїв Небесної сотні,38, м.Баштанка, Баштанський 
район, Миколаївська обл., 56101 по заявці замовника. 

Учасник повинен мати на території м.Баштанка та м.Миколаїв не менш чим по 
одній АЗС (власний –орендований партнерський ,тощо.) Учасник надає копії 
документів, що підтверджують право власності,користування, тощо. 

В ціну товару враховується використання виконавцем власних матеріалів, транспортних 
засобів, всіх податків та зборів, які підлягають сплаті та інші витрати учасника пов’язані з 
підготовкою та поданням тендерних пропозицій. 

Виконавець повинен мати необхідні ліцензії (в разі якщо наявність ліцензії передбачена 
законодавством), дозволи, обладнання, персонал. Виконавець повинен поставити товар за 
свій рахунок, при цьому витрати на поставку включаються у запропоновану вартість 
товару.  

Під час поставки та реалізації товару Учасник, на об'єктах Замовника забезпечує 
необхідні заходи щодо техніки безпеки, протипожежної безпеки та захисту довкілля. 

Запропонований товар повинен відповідати вимогам діючих в Україні стандартів, норм 
та правил до товарів такого виду. 



Якість бензину марки А-92 повинна відповідати вимогам ДСТУ 7687:2015   належать 
до екологічного класу Євро5. «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» ; Технічного 
регламенту  щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного ,суднового та котельного 
палива,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927.       

Якість дизельного палива повинна відповідати вимогам ДСТУ 7688:2015   належать до 
екологічного класу Євро5. «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови». Технічного регламенту  
щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №927.  

Для підтвердження відповідності якості запропонованого товару, Учасник у складі 
тендерної пропозиції повинен надати підтверджуючі документи,а саме: завірені належним 
чином копії СЕРТИФІКАТІВ ВІДПОВІДНОСТІ та ПАСПОРТІВ  заводу-виробника на 
запропонований товар, які свідчать про те,що паливо(партія) пройшли випробування в 
лабораторних умовах з метою здійснення контролю якості(окремими файлами). 

Учасники можуть додатково надавати у складі пропозиції  інші документи та інформацію, 
які на їх думку, підтверджують відповідність пропозиції технічним, якісним та іншим 
характеристикам (вимогам) предмета закупівлі, що передбачі у цьому Додатку.  

При цьому перелік, склад та обсяг таких документів та інформації не регламентується. 

 

Товар, запропонований учасником в тендерній пропозиції, повинен відповідати вимогам 
Законів України щодо якості і не містити шкідливих або небезпечних речовин (домішок та 
ін.). 

Заходи із захисту – відповідно до національних стандартів (технічних регламентів). 

Учасник повинен подати у складі тендерній пропозиції у довільній формі гарантійний 
лист щодо якості запропонованого ним товару. 

      Учасник повинен надати довідку, яка містить іформацію щодо відсутності обмежень 
щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, передбачених Законом України «Про 
санкції», відповідними Указами Президента України  та Рішеннями  Ради національної 
безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій). 

Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку та додаткових 
витрат з врахуванням усіх  платежів.   

   Строк поставки товарів: до 31.12.2021 року. Термін поставки товарів – по заявці 
Замовника, протягом одного-двох календарних днів від дати замовлення. 

Обсяги та об’єми закупівлі товару можуть бути зменшеними залежно від реального 
фінансування видатків. 

У разі, якщо товар, представлений на тендерних торгах, не відповідає технічним 
вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, 
пропозиція тендерних торгів може бути відхилена. 

  



У кожному випадку де у тексті даної Специфікації згадуються посилання на 
конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета 
закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник 
зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент". 

Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують 
конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в 
пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та 
якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності. 

Всі документи та інформація, що подаються в складі тендерної пропозиції, 
завантажуються в електронному форматі (електронні копії, скановані з оригіналу 
документу або нотаріально засвідченої копії документу, або копії документу, засвідченої 
Учасником належним чином такої, що містить підпис уповноваженої особи Учасника та 
відбиток печатки Учасника, якщо Учасник здійснює свою діяльність з використанням 
печатки), учаснику не заборонено подавати документу у іншому форматі, але на 
документах має бути присутня підпис уповноваженої особи та відбиток печатки (у разі 
наявності). 

Документи та інформація, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, 
у т.ч. фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. У такому випадку 
учасником подається довідка в довільній формі з обґрунтуванням, на якій підставі даний 
документ не може бути подано. 

Усі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій) повинні бути 
завіренні власною печаткою Учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють 
діяльність без печатки згідно з чинним законодавством); 

За достовірність наданих документів відповідальність безпосередньо несе Учасник. 

Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, 
передбачених у даному додатку документації подають у складі своєї пропозиції, документи 
передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 

 

 


