
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю за предметом: 
Дизельне паливо, Нафтовий газ скраплений, Бензин А-92, Бензин А-95 

(код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти) 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 
1. Найменування предмета закупівлі: Дизельне паливо, Нафтовий газ скраплений, Бензин А-
92, Бензин А-95 (код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти) 
2. Місце поставки талонів за місцезнаходженням Замовника або заправочної станції 
постачальника (не менше 2-х станцій у м. Кам’янець – Подільський). 
3. Кількість товару: дизельне паливо – 52000 л, нафтовий газ скраплений – 8000 л, бензин А-
92 – 15000 л, бензин А-95 – 15000 л.  
4. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку з урахуванням 
усіх  платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. 
 
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 
1. Поставка та передача товару здійснюється узгодженими партіями (частинами), у 
відповідності до заявок Замовника. Кількість партій товару, асортимент та ціна зазначаються в 
накладних.  
2. Придбання пального здійснюється за допомогою талонів або скретч- карт. Талони (скретч- 
карти) повинні бути номіналом 10 літрів, 20 літрів та 50 літрів (дизельне паливо) мати термін 
дії не менше 6 місяців з дня отримання Замовником. 
3. Учасник, відповідно до письмової заявки Замовника, у разі необхідності (обмін бланків 
старого зразку на бланки нового зразку, закінчення терміну дії, тощо) забезпечує безкоштовний 
обмін талонів рівнозначного номіналу без врахування коливання ціни. 
4. В складі пропозиції Учасник надає перелік або дислокацію АЗС по містах: 
Кам’янець-Подільський (не менше 2), Київ, Хмельницький, Івано-
Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Бучач, Снятин та смт Нова Ушиця. 

Вимога щодо розміщення АЗС передбачена тим, що Замовник є багатогалузевим 
закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними 
ступенями вищої освіти, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-
виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-
просвітницьку діяльність, має 7 відокремлених структурних підрозділів, розташованих у 
різних районах міста та в різних областях України, має землі для науково-дослідницької 
діяльності на території міст Кам’янець-Подільський, Снятин, Бучач та смт Нова Ушиця. 
Враховуючи значну протяжність території міста та з метою економії та раціонального 
використання ПММ, визначення розміщення АЗС та їх кількості є обґрунтованим. Таким 
чином, Постачальник має гарантувати можливість заправки у будь-якому районі міста 
та у різних областях України (у випадку відряджень) згідно переліку відповідно до вимог 
Тендерної документації. 

Документальне підтвердження стосовно необхідної кількості АЗС надається у формі 
інформаційної довідки, із зазначенням адрес АЗС, для отримання талонів або скретч- карт, через 
які буде забезпечуватися відпуск товару, а саме довідка про розміщення АЗС на території міст 
Кам’янець-Подільський (не менше 2), Київ, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці, 
Тернопіль, Бучач, Снятин та смт Нова Ушиця. Учасник повинен надати перелік власних, 
партнерських, або орендованих АЗС із зазначенням адрес місцезнаходження в містах 
Кам’янець-Подільський (не менше 2), Київ, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці, 
Тернопіль, Бучач, Снятин та смт Нова Ушиця для пред’явлення талонів, скретч- карт Учасника, 
на яких буде здійснюватися відпуск товару. 
5. Надати копії документів, що підтверджують право власності на АЗС, або копії договорів 
оренди (співпраці чи партнерських договорів) з АЗС інших постачальників, через які учасник 
реалізує нафтопродукти (на всі АЗС) відповідно вимог. 
 



  
ЯКІСНІ ВИМОГИ: 

1. Якість товару, який передається у власність (поставляється) Покупцю, повинен 
відповідати вимогам Державних стандартів (ДСТУ) або Технічних умов (ТУ), які діють на 
території України, що підтверджується паспортом якості виробника та /або сертифікатом 
відповідності (для товару, який підлягає сертифікації) 

2. В складі пропозиції Учасник надає копії сертифікатів відповідності на 
запропонований товар. 

3. Учасник повинен гарантувати, що товар не перебував в експлуатації, не перебуває у 
розшуку, під забороною відчуження, арештом; не є предметом застави та іншим засобом 
забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, 
державними органами і державою; не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, 
передбаченого чинним законодавством (ЛИСТ-ГАРАНТІЯ В ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ). 

4. Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час 
поставки товару відповідно до законодавства. 
 
Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет 
України на 2022 рік» та буде встановлено згідно кошторису та плану використання бюджетних 
коштів, затверджених на 2022 рік..   
 
Очікувана вартість сформована на підставі даних, отриманих з сайту: index.minfin.com.ua 
станом на 27.01.2022 р. (середні ціни на пальне по Україні та по Хмельницькій області). З 
урахуванням вищевикладеного, очікувана вартість закупівлі становитиме 2 791 000,00 грн. з 
ПДВ. 
 
В річний план закупівель внесено: 2 791 000,00 грн. з ПДВ. 


