
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти                     

(дизельне паливо) 

№ 

з/п 

Назва, найменування предмета 

закупівлі 

Одиниця 

виміру 
Кількість Відпуск товару 

1 Дизельне паливо  л 10 200 

по картках  

(смарт-картки) або 

талонах (бланки-

дозволи) 

 

Місце поставки товару: вул. Б. Ліщини, 27, м. Сєвєродонецьк, Луганська область. 

Отримання дизельного палива для автотранспортних засобів Замовника здійснюється 

безпосередньо на АЗС Учасника по картках (смарт-картки) або талонах (бланки-дозволи).  

Дизельне паливо повинненно відповідати вимогам: ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне 

Євро. Технічні умови» та/або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних 

бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінетів 

Міністрів України від 01.08.2013 № 927. 

Розташування автозаправних станцій (далі – АЗС) Учасника (які знаходяться у 

користуванні або у власності Учасника) для отримання Замовником  дизельного палива -                   

наявність АЗС на території  м. Сєвєродонецька не менш 1 (однієї) обов’язково та наявність 

однієї АЗС - по території України (24 області та м. Київ) в обласному центрі (крім тимчасово 

окупованих територій Луганської та Донецької областей та території АР Крим). 

Строк поставки товарів: з дати укладення договору про закупівлю до 25 грудня 2022 

року. Учасник повинен здійснювати постачання товару, що є предметом закупівлі, в обсягах 

та у строки, які визначені Замовником. Відпуск дизельного палива здійснюється  по картках 

(смарт-картки) або талонах (бланки-дозволи) цілодобово без обмеження в кількості пального 

за потребою Замовника. На підтвердження Учасник повинен надати: 

- гарантійний лист у довільний формі в якому зазначити, що постачання товарів, що є 

предметом закупівлі, буде здійснюватися в обсягах та у строки, які визначені 

Замовником. Відпуск дизельного палива  здійснюється  по картках (смарт-картки) або 

талонах (бланки-дозволи) цілодобово без обмеження кількості пального за потребою 

Замовника; 

- гарантійний лист (відсканований з оригіналу), у разі, якщо Учасник здійснює 

перепродаж предмету закупівлі по картках (смарт-картки) або талонах (бланки-

дозволи) та/або є партнером власника товару по картках (смарт-картки) або талонах 

(бланки-дозволи), що закуповується Замовником, від власника товару картки (смарт-

картки) або талонів (бланки-дозволи), що підтверджує чинність договору(-ів) наданим 

(-ними) Учасником та підтвердженням від власника товару щодо права здійснювати 

Учасником реалізацію товару (талонів) стороннім організаціям. 

Ціна на товар, що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, що 

сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару з урахуванням 

страхування, навантажувально-розвантажувальних робіт, сплати митних тарифів та усіх 

інших витрат.  

     Учасник повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, щодо підвищення 

якості й безпечності нафтопродуктів, які реалізуються через мережу АЗС: забороняється  

продаж  нафтопродуктів, які не відповідають обов’язковим вимогам щодо їх якості та 

безпечності. 

     Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства. 

     Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та 

іншим вимогам Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: 



1) документи, що підтверджують якість товарів: копій паспортів якості із зазначенням 

лабораторних досліджень щодо відповідності нормам на партію товарів: дизельного палива, 

що буде постачатися  за договором про закупівлю, копії сертифікатів відповідності 

Державної системи сертифікації УкрСЕПРО, що є дійсними на дату розкриття тендерних 

пропозицій, копії (копій) паспорта (паспортів) чи декларації (декларацій) про 

відповідність/якості тощо,  згідно з Додатком 2 до тендерної документації; 

2) довідку, складену в довільній формі щодо АЗС Учасника (які знаходяться у 

користуванні або у власності Учасника), розташованих в м. Сєвєродонецьк, наявність однієї 

АЗС – по території України (24 області та м. Київ) в обласному центрі (крім тимчасово 

окупованих територій Луганської та Донецької областей та території АР Крим), на яких буде 

здійснюватись заправка автотранспорту Замовника, з урахуванням можливості заправки 

такого автотранспорту по всій території України, із зазначенням адрес АЗС та підстав 

користування АЗС: власна(-і) або орендована(-і) АЗС чи АЗС партнера(-ів) мережі АЗС 

(вказати назву партнера мережі АЗС). 

3) інформаційну довідку, завірену підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у 

разі наявності) про наявність карток (смарт-картки) або талонів (бланки-дозволи)  зі строком 

дії не менше двох календарних років з дня отримання Замовником карток (смарт-картки) або 

талонів (бланки-дозволи) з можливістю продовження  терміну дії,  з наданням копій зразків 

карток (смарт-картки) або талонів (бланки-дозволи).   

Якщо Учасник використовує картки (смарт-картки) або талони (бланки-дозволи), які 

дозволяють отримання палива на АЗС, що належать іншим операторам ринку 

нафтопродуктів – партнерам Учасника, необхідно надати копії зразків таких карток (смарт-

картки) або талонів (бланки-дозволи), а також копії договорів з іншими операторами ринку 

нафтопродуктів – партнерів Учасника, які підтверджують, що Учасник має можливість 

забезпечити заправку автотранспорту Замовника на АЗС, що їм належить. 

Учасник повинен надати довідку про те, що у випадку зміни форми чи дизайну  карток 

(смарт-картки) або талонів (бланки-дозволи) Учасником, картки (смарт-картки) або талони 

(бланки-дозволи), які передано Замовнику у власність відповідно укладеного договору, 

залишаються дійсними і підлягають заміні протягом трьох робочих днів на аналогічні 

відповідно нової форми (дизайну).  У разі зміни зовнішньої форми картки (смарт-картки) або 

талонів (бланки-дозволи) Учасник здійснює обмін цих карток (смарт-картки) або талонів 

(бланки-дозволи) без додаткової на це оплати Замовником, на інші  картки (смарт-картки) 

або талони (бланки-дозволи).      

4) гарантійний лист, складений в довільній формі, щодо постачання товару, що є 

предметом закупівлі, в обсягах та у строки, які визначені Замовником, та щодо виконання 

вимог Замовника до предмета закупівлі. 

5) інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля, лист від Учасника у довільній 

формі. 


