
ОБГРУНТУВАННЯ 

 технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості 

та/або розміру бюджетного призначення  

на виконання підпункту 3 пункту 3 постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» 

 

Показник Опис 

Номер 

закупівлі 

UA-2021-01-25-003135-c 

Предмет 

закупівлі 

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

Технічні та 

якісні 

характерис

тики 

предмета 

закупівлі 

1. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат, визначених 

законодавством для товару даного виду. 

2. АЗС мають знаходитися на території Білокуракинського та/або Біловодського 

та/або Старобільського  районів Луганської області, розташовані в місцях, 

максимально наближених до місця розташування Замовника (більш детально в 

Таблиці 2 цього Додатку). Для підтвердження цієї вимоги надати роздруківки 

даних ГУГЛ мепс. Також надати перелік пропонуємих власних АЗС Учасника 

та/або його партнерів з адресами. 

3. Учасник повинен надати в складі пропозиції копії сертифікатів відповідності 

або декларацій про відповідність та паспортів на паливо, яке планується 

поставляти Замовнику. Сертифікати відповідності або декларації про 

відповідність та паспорти на паливо повинні бути дійсними на момент розкриття 

тендерної пропозиції. 

4. У разі якщо Учасник працює за партнерськими договорами щодо постачання 

палива, надати в повному обсязі скан-копії з оригіналів всіх партнерських 

договорів по АЗС, на яких планується здійснювати заправку палива Замовнику, 

строк дії партнерських договорів не може бути меншим ніж до 31.12.2021. 

Також, у цьому разі, надати скан-копії з оригіналів гарантійних листів від всіх 

партнерів, якими підтверджується можливість забезпечення Учасника товаром, 

що є предметом закупівлі, для виконання умов поставки Замовнику. Гарантийні 

листи повинні включати: назву замовника, назву учасника, дату видачі, що не 

більше місячної давнини від дати оприлюднення оголошення про проведення 

цієї закупівлі. 

5. Учасник повинен мати власні АЗС на території Луганської області. На 

підтвердження цієї вимоги надати у складі тендерної пропозиції Витяг з реєстру 

платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, який є 

чинним на дату подання тендерної пропозиції Учасника. 

6. Маркування, протоколи випробувань та/або сертифікати повинні бути видані 

органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом 

акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. 

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань 

чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку 

подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може 

подати тільки паспорт якості на підтвердження відповідності тим же 

об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути паспорт якості і 

визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із 

обґрунтуванням свого рішення. 

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, 

протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, 

протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність 



еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, 

компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, 

визначеним законодавством. 

 

Таблиця 1 

Перелік та кількість товару, що є предметом закупівлі 

 

Найменування товару 

Нормативно-

технічна 

документація 

Од.  вим. Кількість 

Дизельне паливо або 

еквівалент 

ДСТУ 7688:2015, 

або аналог 

літр 12 000 

Бензин А-92,   

Бензин А-92 Євро або 

еквівалент 

ДСТУ 7687:2015, 

або аналог 

літр 7 000 

 

 

Таблиця 2 

Місце розташування Замовника, де знаходяться його транспортні засоби, та 

необхідна марка пального 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Замовника 

Необхідна 

марка 

пального на 

АЗС 

Населенні 

пункти, де 

знаходяться 

транспортні  

засоби Замовника 

Максимально 

допустима 

відстань до 

АЗС 

Учасника 

та/або його 

партнерів 

ДП А-92 

1 Білокуракинський 

професійний 

аграрний ліцей 
+ + 

Луганська обл., 

Білокуракинський 

р-н, с.Паньківка, 

вул. Перемоги, 6 

40 км 

В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні 

торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета 

закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз  "або 

еквівалент". 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність 

застосування заходів із захисту довкілля. 

Очікувана 

вартість  

та/або 

розмір 

бюджетного 

призначенн

я 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі (діючий договір про 

закупівлю, комерційні пропозиції постачальників на ринку товару), у розмірі 

532 000,00  грн. 

 


