ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)
на закупівлю
Код за «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 09130000-9 нафта і дистиляти
(бензин А-95, дизельне паливо)
1. Місце поставки:
талони (смарт кртки, скретч картки) 21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 8
отримання товару – АЗС учасника
2. Кількість товару:
бензин А-95 – 9000 л.
дизельне паливо – 4500 л..
Очікувана вартість закупівлі – 355 000 грн. 00 коп. (триста п’ятдесят п’ять тисяч грн..
00 коп.) з ПДВ.
3. Учасник має надати Документальне підтвердження наявності в Учасника власної
мережі авто-заправних станцій (АЗС) або партнерських з якими укладено партнерські
договори, що дає можливість заправлятися Замовнику на АЗС Учасника та партнерів в
межах м. Вінниця та Вінницької області, а також по маршруту Вінниця-Київ, Вінниця –
Львів, АЗС Учасника повинна бути розташована на відстані від місця знаходження
Замовника не більше ніж 2 км.
4. На підтвердження наявності партнерських відносин. Учасник має надати копії
підписаних договорів про співпрацю.
5. Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на
навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають
встановленим законодавством нормам.
6. Бензин А-95 повинен бути не нижче Євро-5 та відповідати ДСТУ 7687:2015, що
підтверджується декларацією учасника про відповідність палива вказаному ДСТУ.
Крім того, Учасник повинен надати:
- Паспорт якості із зазначенням технічних характеристик пропонованого палива, виданий
підприємством-виробником палива;
- Сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та ДСТУ 7687:2015 «Бензин
автомобільний Євро. Технічні умови» на бензини автомобільні (далі - паливо), виданий
Учаснику уповноваженим (акредитованим) органом з оцінки відповідності, строк дії якого
є не менший ніж строк дії договору про закупівлю.
7. Дизельне паливо - не нижче Євро-5 та відповідати ДСТУ 7688:2015, що
підтверджується декларацією учасника про відповідність палива вказаному ДСТУ.
Дизельне паливо повинно відповідати по своїм технічним/якісним показникам до
сезонності експлуатації.
Крім того, Учасник повинен надати:
Паспорт якості із зазначенням технічних характеристик пропонованого палива,
виданий підприємством-виробником палива.
Сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне
Євро. Технічні умови» на паливо дизельне (далі - паливо), виданий Учаснику
уповноваженим (акредитованим) органом з оцінки відповідності, строк дії якого є не
менший ніж строк дії договору про закупівлю.

8. Замовник може ініціювати перевірку якості товару та перевірку щодо не доливання,
Учасник зобов’язаний надати уповноваженого представника на момент прийому товару. В
разі виявлення неякісного товару, який не відповідає ДСТУ , що підтвердив висновок
незалежної сертифікованої лабораторії або не доливання, Замовник в односторонньому
порядку може розірвати Договір, а Учасник має оплатити витрати за проведення
перевірки.
При передачі дизельного палива та отримання його Замовником необхідно
враховувати погодні умови, а саме:
Дизельне паливо арктичне - дизельне паливо, що використовується при температурі
повітря нижче ніж мінус 20 °С;
Дизельне паливо зимове - дизельне паливо, що використовується при температурі
повітря від 5 °С до мінус 20 °С;
Дизельне паливо літнє - дизельне паливо, що використовується при температурі
повітря не нижче ніж 5 °С.
Автомобільний бензин (Бензин А-95), дизельне паливо передається Учасником
Замовникові паливними талонами номіналом по 10 літрів кожний талон.

