Додаток 2
до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі
Бензин марки А-95, Дизельне паливо, Газ нафтовий скраплений по талонам та/або скретчкарткам. Код ДК 021:2015 – 09130000-9 (Нафта і дистиляти)
Очікувана вартість – 251324,00 грн.
Документи, які вимагаються в цьому Додатку, надаються за підписом уповноваженої особи
учасника. Учасник повинен в своїй тендерній пропозиції надати документи, що підтверджують
відповідність товару наступним вимогам:
№
1

Характеристики
Бензин марки А-95
Якість бензину
А-95

2

Дизельне паливо
Якість дизельного
палива

3

4

5

Газ нафтовий
скраплений
Якість газу нафтового
скрапленого

Обсяг закупівлі
палива за талонами та
скретч-картками
Вимоги до талонів та
скретч-карток
Номінал талонів
Термін дії талонів та
скретч-карток

6

Вимоги до АЗС

Розташування та
наявність АЗС

Опис

Кількість – 4280л. (за рахунок коштів місцевого бюджету)
Кількість - 1000л. (за рахунок власних коштів)
Відповідно до вимог ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні. Євро та
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 «Про
затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».
Кількість 3500л. (за рахунок коштів місцевого бюджету)
Відповідно до вимог ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне. Євро та
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 «Про
затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив».
Кількість 2000л. (за рахунок коштів місцевого бюджету)
Відповідно до вимог ДСТУ ЕN 589:2017(EN 589:2008+A1:2012, IDT)
Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений та постанови Кабінету
Міністрів України від 29.07.2020 № 667 «Про затвердження
Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для
автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та
промислових цілей»
100% - за талонами та/або скретч-картками.
Учасник повинен мати талони та/або скретч-картки всіх емітентів,
АЗС яких зазначені в довідці про перелік АЗС.
від 5л до 20л,
наявність 10 та 20 літрів – обов’язково
Не менше 12 місяців з моменту їх отримання Покупцем. у разі не
використання талонів Постачальник зобов’язаний продовжити термін
дії до повного використання. У разі зміни зовнішньої форми талонів
Учасник здійснює обмін цих талонів
Графік роботи АЗС – цілодобово.
Відповідно до місця розташування Замовника за адресою: місто
Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 5
Найближча - на відстані не більше 1км (по міським автомобільним
шляхам) та обов’язково наявність АЗС у кожному районі міста
Запоріжжя та Запорізької області.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку предмета закупівлі,
джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

Загальні вимоги:
1. Учасник здійснює поставку товару замовнику за свій рахунок.
2. Для підтвердження якості предмета закупівлі Учасник надає скан-копію сертифікатів або
паспортів (посвідчень) якості заводу-виробника.
3. Право власності на Товар переходить у момент фактичного отримання покупцем талонів, що
підтверджується Актом приймання-передачі талонів, підписаним уповноваженими представниками та
скріпленим печатками обох сторін.
4. Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді інформацію про розгалужену
мережу власних, орендованих чи партнерських АЗС) в межах міста Запоріжжя (не менше 7), а також
по Запорізькій області, на яких буде здійснюватися заправка за талонами або скретч-картками.
На підтвердження обов’язкової мережі АЗС Учасник надає інформаційну довідку за формою,
наведеною нижче, завірену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі наявності) про
перелік АЗС:
№
з/п

Адреса розташування
об’єкта (фактичне
місце розташування)*

Назва АЗС
(бренд)*

Належить
Учаснику на
правах
власності*

Орендована
Учасником на
підставі договорів
оренди*

Належить іншим
операторам ринку партнерам Учасника*

1

2

3

4

5

6

*Незаповнення граф 2, 3 відповідно до вимог, буде розцінене Замовником, як подання неповної інформації і
надає право Замовнику відхилити пропозицію Учасника.
Графи 4, 5, 6 даної форми по кожній позиції заповнюються учасником знаком «+» чи словом «так» з
подальшим документальним підтвердженням із зазначенням номеру за порядком.

5.
Відповідно Закону України «Про санкції» закупівля товарів, робіт і послуг не буде
здійснюватися у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації державної форми власності та
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також
в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походження з
Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими не можливо,
що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
6.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із
захисту довкілля.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством.

