
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю за предметом: 
 

Дизельне паливо, Нафтовий газ скраплений, Бензин А-92, Бензин А-95 

(код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти) 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 
1. Найменування предмета закупівлі: Дизельне паливо, Нафтовий газ скраплений, Бензин А-
92, Бензин А-95 (код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти) 
2. Місце поставки: Заправні станції на території  м. Кам’янець-Подільський 
3. Кількість товару: дизельне паливо – 43000 л, нафтовий газ скраплений – 6000 л, бензин А-
92 – 10000 л, бензин А-95 – 10000 л,  
4. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку з урахуванням 
усіх  платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 
 ОБСЯГ ЗАКУПІВЛІ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ 

№  
п/п Найменування товару Одиниця виміру Кількість 

1 Дизельне паливо літр  43000 
2 Нафтовий газ скраплений літр 6000 
1 Бензин А-92 літр  10000 
2 Бензин А-95 літр 10000 

Придбання пального здійснюється за допомогою талонів або скретч- карт 
Строк дії талонів (скетч-карт) – не менше ніж 6 місяців з дня отримання Замовником 
Поставка та передача товару здійснюється узгодженими партіями (частинами), у відповідності 
до заявок Замовника. Місце поставки талонів за місцезнаходженням Замовника або заправочної 
станції постачальника (не менше 2-х станцій у м. Кам’янець – Подільський). Кількість партій 
товару, асортимент та ціна зазначаються в накладних та товарно-транспортних накладних 
(ТТН).  
В складі пропозиції Учасник надає перелік або дислокацію АЗС по місту 
Кам’янець-Подільському, Хмельницькій, Івано-Франківській, 
Чернівецькій, Тернопільській областях та місті Київ. 
Документальне підтвердження стосовно необхідної кількості АЗС надається у формі 
інформаційної довідки, із зазначенням адрес АЗС, для отримання талонів або скретч- карт, через 
які буде забезпечуватися відпуск товару, а саме довідка про розміщення АЗС на території міста 
Кам’янець-Подільський (не менше 2), Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, 
Чернівецької областях, міста Київ. Учасник повинен надати перелік власних, партнерських, або 
орендованих АЗС із зазначенням адрес місцезнаходження в місті Кам’янець-Подільський, 
Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях, місті Києві для 
пред’явлення талонів, скретч- карт Учасника, на яких буде здійснюватися відпуск товару. 
ЯКІСНІ ВИМОГИ: 
Якість паливо – мастильних матеріалів повинна відповідати діючим державним стандартам  
ДСТУ  та Технічним умовам, які діють на території України. 
В складі пропозиції Учасник надає копії сертифікатів відповідності на запропонований товар. 
Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час поставки товару 
відповідно до законодавства. 
У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника сприймати як «або еквівалент». 

 
 



  
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено 
Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» та встановлено згідно 
кошторису та плану використання бюджетних коштів, затверджених на 2021 рік.   
 
Очікувана вартість сформована на підставі даних, отриманих з сайту: index.minfin.com.ua 
станом на 20.01.2021 р. 
 
 
Пропозиція склала: 1 636 770,00 грн. з ПДВ. 
В річний план закупівель внесено: 1 636 770,00 грн. з ПДВ. 


