
ДОДАТОК 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 до предмету закупівлі згідно коду за ДК 021:2015 – 09130000-9 – Нафта і

дистиляти

Розділ І. Загальні вимоги

1.1.  Бензин  повинен  відповідати   вимогам  ДСТУ  7687:2015  «Бензини
автомобільні  Євро. Технічні умови» 

1.2.  Якість  Товару  повинна  відповідати  вимогам  відповідних  діючих
нормативних  документів  (технічних  регламентів  щодо  вимог  до  дизельного
пального)  та  екологічним  і  санітарно-гігієнічним  нормам  згідно  законодавства
України та підтверджуватися паспортом якості та сертифікатом відповідності.
Копія паспорта якості на відповідне пальне надається під час безпосереднього його
постачання, оскільки такий документ окрім підтвердження відповідності пального
вимогам Регламенту та ДСТУ, а також даних, що ідентифікують відповідну партію
пального, містить інформацію про дату виготовлення пального. Це дає можливість
встановити  можливість  використання  пального  за  призначенням  в  межах
визначеного гарантійного терміну, протягом якого виробник гарантує відповідність
пального вимогам ДСТУ (за умови дотримання правил зберігання).       Копія паспорта
якості на відповідне пальне надається під час поставки Товару.

1.3.  З  метою  перевірки  якості  Товару  Покупець  може  здійснювати   відбір
зразків поставленого Товару із залученням установи,  підприємства або організації,
що  здійснює  випробування  паливно-мастильних  матеріалів.  У  разі  отримання
результатів,  що  підтверджують  факт  невідповідності  поставленого  Товару
встановленій  якості,  стандартам  та  технічним  характеристикам,  Продавець
зобов’язаний  відшкодувати  витрати  Покупця  пов’язані  з  перевіркою  якості
поставленого Товару.               У разі отримання результатів, що підтверджують
факт  невідповідності  поставленого  Товару  встановленій  якості  та  технічним
характеристикам  Продавець  сплачує  штраф  у  розмірі  20  %  від  вартості
поставленого Товару та замінює його.

1.4.  Поставка  палива  рідинного  здійснюється  шляхом  заправки
автомобілів Замовника з власних/орендованих АЗС. Місцем передачі товару є
автозаправна станція, яка знаходиться м. Краматорськ, Донецька область. 

Розділ ІІ. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Таблиця 2.1.

№ Найменування
товару

Технічні вимоги Одиниця
виміру

Кількість

1. Бензин  А-92 - Бензин марки А-92 л 7500,00

Розділ ІІІ. Документи, які учасник повинен надати в складі
тендерної пропозиції*



 1. Копії чинних (дійсних) сертифікатів відповідності, паспортів якості на паливо
та декларацій відповідності вимогам технічного регламенту на паливо, яке планується
поставляти замовнику, дійсний на момент подання тендерної пропозиції.

2. Лист, в якому вказано перелік АЗС**: власних, орендованих або партнерських, які
підтверджують  можливість  здійснення  заправки  автомобілів  на  території  м.  Кр-
аматорська.

**Учасник повинен мати розгалужену мережу АЗС в місті Краматорськ Донецької
області і надати в складі тендерної пропозиції перелік автозаправних станцій, на яких
здійснюється  відпуск  товару  в  м.  Краматорськ.    Територіальне  розташування:  у  м.
Краматорську повинно бути не менш 3-х заправок, розташованих на відстані 3-5 км від
вул. Дніпровська, 14 .

Якщо Учасник не має власної АЗС в м. Краматорськ Донецької області, допускає-
ться вказати адреси компаній-партнерів, які мають АЗС у м. Краматорськ та здатні
забезпечити безперебійний відпуск товару за талонами Учасника. 

3. Підтверджуючі документи щодо права користування запропонованою АЗС та/
або договори партнерських відносин .

4. Поставка  товару  повинна  здійснюватися  виключно  за  бланками  дозволами
(талонами) на відпуск палива через АЗС Учасника або компаній-партнерів. Учасник пови-
нен гарантувати строк дії бланків дозволів (талонів) не менше одного року. Весь запро-
понований товар, по кожному виду палива, повинен бути в талонах, для зручності вико-
ристання в роздріб,  по номіналах: 10л.,  20 л. Талони повинні бути дійсні на інших АЗС
Учасника по всій території УкраїниТермін дії талонів – не менше 1 року, з дати закупівлі.
Для підтвердження Учасник надає гарантійний лист в довільній формі.

Відпуск товару повинен здійснюватись за потребою Замовника в роздріб по одно-
разових  відомостях  (талонах),  встановленого  Учасником  зразка  на  автозаправних
станціях  (власних,  орендованих  або  партнерських)  учасника  на  території  м.Крама-
торська .  

5. Гарантійний лист від учасника, про те, що товар, при постачанні буде су-
проводжуватись документами, підтверджуючими якість (паспорт якості, сертифікат
відповідності тощо) та буде мати гарантійні зобов’язання виробника, за підписом 
уповноваженої особи учасника.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати
необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Примітка:
* Документи надаються в сканованому вигляді в форматі Portable Document Format (PDF).


