
21  січня  2021  року  Відділом  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради
Миколаївської  територіальної  громади  було  оголошено  процедури  відкриті  торги  за
передметом закупівлі «Код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09130000-9 –
Нафта  та  дистиляти  (дизельне  паливо,  бензин  марки  А-92)»  на  суму  436680,00  грн.
Технічні, кількісні та якісні характеристики додаємо в окремому файлі.

                                                                                 ДОДАТОК 2

          ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

«Код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09130000-9 – Нафта та дистиляти
(дизельне паливо, бензин марки А-92)»

(у разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент,
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати

«або еквівалент»)

1. Кількість: бензин марки А- 92  –  3 715  літрів; дизельне паливо  – 14 480 літрів;

2. Строк поставки товарів: до 31 грудня 2021 року.

3. Заправка товаром здійснюється за талонами (картками, скретч-картками) на автозаправних
станціях.

4. Термін дії талонів (карток, скретч-карток) на пальне повинен становити не менше 8
місяців з моменту їх отримання Замовником та можливістю продовження їх терміну дії на
наступний рік.  
5.  Дія  талонів  (карток,  скретч-карток тощо)  на  АЗС  Учасника  (власних  та  партнерських)
повинна розповсюджуватися на території м. Суми Сумської області. 

Учасник  повинен  забезпечити  можливість  щоденної  заправки  транспортних  засобів
замовника  з  мінімальними  витратами  на  переїзд  від  адреси  замовника  до  АЗС/АЗК
Учасника, тому АЗС/АЗК через які Учасник буде реалізовувати продаж пального мають
бути в м. Суми Сумської області.

Вимоги до довірчого документу (бланк-дозвіл, талон тощо): 
-  Обов’язкова можливість рівноцінного обміну довірчих документів (бланків-дозволів,талонів
тощо) у разі переходу на довірчі документи (бланки-дозволу,талони тощо) нового зразку.

6. Паливо рідинне: бензин марки А- 92 та дизельне паливо повинні відповідати державним
стандартам та технічним вимогам виробників транспортних засобів відповідно до вимог
ст. 24  Закону  України  «Про  автомобільний  транспорт»  з  необхідністю  застосування
заходів із захисту довкілля відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про дорожній рух»,
Правилам роздрібненої торгівлі нафтопродуктами, що затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 20.12.1997 року № 1442 (із змінами) – мати паспорта  (сертифікат,
паспорт, декларація) якості та/або сертифікати відповідності.

7.  Ціни на  продукцію повинні  включати в себе  всі  витрати та усі  види платежів,  зборів  та
податків.
8.Товар  повинен  відповідати  відповідному  ДСТУ  (Державний  Стандарт  України).
Запропонований учасником товар повинен відповідати вимогам діючих норм та стандартів, що



діють на території України, а саме:
Бензин А-92 – вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»; 
Дизельне паливо – вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»; 

9.  Учасники повинні додатково підтвердити інформацію  (складену учасником в довільній
формі) про  те,  що  технічні,  якісні  характеристики  товару,  що  пропонується  для
постачання, відповідатимуть встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам
законодавства  (державним  стандартам  (технічним  умовам),  які  передбачають
застосування заходів із захисту довкілля.
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