
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета 

закупівлі 
 

Замовник: : Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, 

код за ЄДРПОУ 02770127 

 

Найменування предмета закупівлі: код ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти 

(Бензин А-92 євро та дизельне паливо євро) 

 

Вид процедури: спрощена закупівля 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-16-000845-a 

 

Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:   
Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась методом порівняння ринкових цін на дані 

товари та на підставі цін попередніх закупівель. 

ЛОТ №1 код ДК 021:2015: «09132000-3 – Бензин» – бензин А-92 євро – 34 966,27 грн 

(тридцять чотири тисячі дев’ятсот шістдесят шість грн 27 коп.) з  ПДВ.  

ЛОТ №2 код ДК 021:2015: «09134200-9 Дизельне паливо» – дизельне паливо євро – 

30 037,04 грн (тридцять тисяч тридцять сім грн 04 коп.) з ПДВ 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи 

з наявних потреб Замовника та законодавства України щодо якості аналогічних товарів. 

 

ЛОТ №1 «09132000-3 «Бензин» - бензин А-92 євро 
 

Інформація про технічні, якісні та інші характеристика предмета закупівлі 

 

1. Предмет закупівлі, обсяги, відповідність стандартам, що діють в Україні: 

Найменування 

товару 

Кількість, 

літр 

Відповідність 

ДСТУ 

Стандарт, щодо вимог до 

пального 

 

 

Бензин А-92 

Євро 

 

1185л 

ДСТУ 7687:2015  

«Бензини 

автомобільні Євро. 

Технічні умови» 

Технічний регламент щодо 

вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднових 

та котельних палив, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 № 927. 

 

2. Товар має супроводжуватись належним чином завіреною копією документу про якість 

(паспорт якості) палива. 

Копія наданого документу повинна бути завірена печаткою учасника та підписом 

уповноваженої особи. 

3. Відпуск нафтопродуктів відбувається на АЗС Постачальника за талонами, 

обумовленого номіналу, що підтверджують право їхнього власника на отримання на 

АЗС фіксованої  кількості  палива певного найменування і марки, які позначені в кожному 

окремому талоні.  



4. Обов’язкова наявність не менше чотирьох АЗС (власних або орендованих) на території 

м. Полтава та 20 на території Полтавської області. 

5. Учасник повинен надати інформацію про мережу АЗС, на яких буде здійснюватись 

заправка на території м. Полтава. 

6. Відпуск нафтопродуктів Замовнику відповідно до його потреб здійснюється 

цілодобово на АЗС, що зазначені у наданому  технічному  завданні. 

7. Поставка товару здійснюється на умовах отримання Замовником паливно-мастильних 

матеріалів в талонах без строку дії або з визначеним строком дії не менше 6 місяців,  

номіналом по 10л, 20л.  

8. Учасник має бути емітентом талонів. Талон має бути єдиного зразку. Талони повинні 

мати елементи захисту (голографічне зображення/водяний знак/захисна стрічка/тощо). 

9. Талони повинні прийматися на всіх АЗС, що зазначені у складі пропозиції Учасника.  

10. АЗС повинні бути призначені для заправки транспортних засобів паливом, відповідно 

до вимог Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.12.1997 № 1442. 

 11. Товар повинен відповідати вимогам безпеки і охорони довкілля. 

 

 

ЛОТ №2 «09134200-9 «Дизельне паливо» -дизельне паливо євро 
 

 

Інформація про технічні, якісні та інші характеристика предмета закупівлі 

 

1. Предмет закупівлі, обсяги, відповідність стандартам, що діють в Україні: 

Найменування 

товару 

Кількість, 

літр 

Відповідність 

ДСТУ 

Стандарт, щодо вимог до 

пального 

 

 

Дизельне 

паливо євро 

 

 

1035 л 

ДСТУ 7688:2015  

«Паливо 

дизельне Євро. 

Технічні умови» 

Технічний регламент щодо 

вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднових 

та котельних палив, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 № 927. 

 

2. Товар має супроводжуватись належним чином завіреною копією документу про якість 

(паспорт якості) палива. 

Копія наданого документу повинна бути завірена печаткою учасника та підписом 

уповноваженої особи. 

3. Відпуск нафтопродуктів відбувається на АЗС Постачальника за талонами, 

обумовленого номіналу, що підтверджують право їхнього власника на отримання на 

АЗС фіксованої  кількості  палива певного найменування і марки, які позначені в кожному 

окремому талоні.  

4. Обов’язкова наявність не менше чотирьох АЗС (власних або орендованих) на території 

м. Полтава та 20 на території Полтавської області. 

5. Учасник повинен надати інформацію про мережу АЗС, на яких буде здійснюватись 

заправка на території м. Полтава. 

6. Відпуск нафтопродуктів Замовнику відповідно до його потреб здійснюється 

цілодобово на АЗС, що зазначені у наданому  технічному  завданні. 



7. Поставка товару здійснюється на умовах отримання Замовником паливно-мастильних 

матеріалів в талонах без строку дії або з визначеним строком дії не менше 6 місяців,  

номіналом по 10л, 20л.  

8. Учасник має бути емітентом талонів. Талон має бути єдиного зразку. Талони повинні 

мати елементи захисту (голографічне зображення/водяний знак/захисна стрічка/тощо). 

9. Талони повинні прийматися на всіх АЗС, що зазначені у складі пропозиції Учасника.  

10. АЗС повинні бути призначені для заправки транспортних засобів паливом, відповідно 

до вимог Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.12.1997 № 1442. 

 11. Товар повинен відповідати вимогам безпеки і охорони довкілля. 

 
 


