
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

Бензин марки А-95, дизельне паливо (2 лота: лот 1 – бензин марки А-95, лот 2 – 

дизельне паливо), код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 39290000-1 

Фурнітура різна, та його очікуваної вартості: 

  

Оголошення про проведення відкритих торгів:  

1.Найменування: СМІЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КОМУНАЛЬНИК". 

2.Місце знаходження: 20700, Україна , Черкаська обл., Сміла, вулиця 

Севастопольська, 58. 

3.Код ЄДРПОУ: 36778980. 

4.Категорія замовника:  підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 

частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».  

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Бензин марки А-95, дизельне паливо (2 лота: лот 1 – бензин марки А-95, лот 2 – дизельне 

паливо), Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 39290000-1 

Фурнітура різна.  

6.Дата оголошення: 31 березня 2023 року. 

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-31-003724-a  

9.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із 

технічною специфікацією, зазначеної в додатку 2 до тендерної документації. 

10.Строк поставки товару: до 31.07.2023 року. 

11.Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 321 730,00 грн з ПДВ , в т.ч. лот 1 – 

бензин марки А-95 424530,00грн. , лот 2 – дизельне паливо – 1897200,00грн. з ПДВ). 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: 

1. Загальні вимоги 

1.1. Обсяги поставки: 

№ лоту Найменування 

товару 

Од. виміру Кількість, л Код номенклатурної 

позиції 

Лот 1 Бензин А-95 літр 9 000 09132000-3 — Бензин 

Лот 2 Дизельне паливо літр 40 000 09134200-9 — Дизельне 

паливо 

 

1.2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції 

документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, 

кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:  

- відповідну технічну специфікацію; ліцензії на роздрібну торгівлю пальним на АЗС, 

що вказані в тендерній пропозиції учасника (або ліцензії партнерів на право роздрібної 

торгівлі пальним на АЗС, що вказані в тендерній пропозиції учасника);  

- у разі, якщо учасник пропонує до постачання пальне вітчизняного виробництва, тоді 

учасник надає копії сертифікатів відповідності та паспортів якості на запропоноване 

пальне;  

- у разі, якщо учасник пропонує до постачання пальне іноземного виробництва, тоді 

учасник надає документ, виданий іноземним суб’єктом господарювання або органом з 

оцінки відповідності мовою оригіналу, що підтверджує відповідність запропонованого 

Учасником пального стандартам EN 228 (автомобільні бензини) або EN 590 (дизельне 

паливо). 

1.3. Товар повинен відповідати діючим державним стандартам (ДСТУ та/або EN). 

1.4. Для відпуску Замовнику пального Учасник повинен мати власні/у АЗС або такі/у 

АЗС, що використовуються/ється учасником на договірних засадах (оренда, партнерство, 

тощо), які/яка, розташовані/а у межах м. Сміла, віддаленістю не більше 6,0 (шести) 

кілометрів від матеріально-технічної бази Замовника, що по вул. Сунківській, 71, м. Сміла 

Черкаської області (географічні координати: 49°14'13.9"N 31°55'10.4"E (49.237192, 

31.919561). 



Учасник підтверджує право користування АЗС шляхом надання відповідних 

документів про право власності або договорів оренди, або договорів партнерства, або 

інших документів, які підтверджують право учасника на використання автозаправних 

станцій для роздрібного відпуску пального Замовнику з використанням паливо-

роздавальної колонки лише стосовно АЗС, які/а розташовані/а у межах м. Сміла, 

віддаленістю не більше 6,0 (шести) кілометрів від матеріально-технічної бази Замовника, 

що по вул. Сунківській, 71, м. Сміла Черкаської області. 

У разі, якщо учасник закупівлі планує постачати пальне через АЗС, на які він не має 

ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, то учасник надає гарантійний лист 

(датований, не раніше дати оприлюднення оголошення закупівлі) від третіх осіб-власників 

ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (партнерів, тощо), яким підтверджується 

роздрібний відпуск Замовнику пального протягом дії договору з Учасником в разі обрання 

його переможцем даної закупівлі. Гарантійний лист за підписом керівника третьої особи-

власника ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (партнера, тощо), подається 

стосовно АЗС, розташованих/ої у межах м. Сміла, віддаленістю не більше 6,0 (шести) 

кілометрів від матеріально-технічної бази Замовника, що по вул. Сунківській, 71, м. Сміла 

Черкаської області. 

1.5. Учасник надає довідку про віддаленість АЗС від матеріально-технічної бази 

Замовника (у кілометрах з зазначенням географічних координат) лише стосовно АЗС, 

розташованих/ої у межах м. Сміла, віддаленістю не більше 6,0 (шести) кілометрів від 

матеріально-технічної бази Замовника, що по вул. Сунківській, 71, м. Сміла Черкаської 

області та які вказані в його тендерній пропозиції. 

1.6. Відпуск (поставка) пального здійснюється роздрібно через паливороздавальні 

колонки АЗС відповідно до потреб Замовника партіями від 10 літрів цілодобово на 

підставі пред’явлення талонів,  скретч-карток або за відомостями на відпуск 

нафтопродуктів. 

1.7. Передача паливних талонів/карток проводиться окремими партіями за заявкою 

Замовника та здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання 

письмової чи усної заявки за адресою: 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. 

Севастопольська, 58. 

1.8. Талони або скретч-картки повинні бути номіналом від 10 до 40 літрів, мати термін 

дії не менше шести місяців з моменту їх отримання та з обов’язково передбаченою 

можливістю гарантованого продовження їх терміну (Учасник надає зразок цих талонів або 

скретч-карток).  

1.9. Учасник, відповідно до письмової заявки Замовника, у разі втрати або псування 

талону/скретч-картки, забезпечує протягом п’яти робочих днів безкоштовний обмін 

талонів або скретч-карток рівнозначного номіналу без врахування коливання ціни,  

впродовж не менше шести місяців з дня їх постачання. 

1.10. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції 

документи, які підтверджують дотримання ними заходів із захисту довкілля, 

передбачених законодавством України під час виробництва, транспортування, тощо, 

запропонованого товару, його відповідність чинним стандартам у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Підтвердження даної інформації забезпечується 

шляхом надання Учасником довідки. 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 2 321 730,00грн. з ПДВ, та 

визначена відповідно до методики, затвердженої  Наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства  від 18.02.2020  № 275 «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом 

порівняння ринкових цін. 

 
 


