
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за предметом  ДК 021:2015: 09130000-9: 
Нафта і дистиляти   «Дизельне паливо та Бензин А-92» 
 
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — для забезпечення потреби та 
безперебійної діяльності замовника, замовник здійснює закупівлю даного виду товару, а саме: 
закупівлю Бензину А-92, Дизельного паливо, оскільки саме ці види палива використовуються 
транспортними засобами замовника, та за своїми якісними та технічними характеристиками 
найбільше відповідають вимогам і потребам замовника. Тому з метою ефективного та раціонального 
використання коштів замовник здійснює закупівлю саме даного виду товару. 
 
 Замовник: Мамалигівська сільська рада Дністровського району Чернівецької області.  
Код за ЄДРПОУ:  04417659 
Категорія замовника —Орган місцевого самоврядування  
Місцезнаходження: Україна, 60364, Чернівецька область, Дністровський район с. Мамалига, вул. 
Головна 48. 
Посадова особа замовника,  
уповноважена здійснювати зв'язок з  
учасником :Киселиця Олеся Дмитрівна, головний спеціаліст з публічних закупівель , тел.  
0373352231, ел. адреса: mamalyga_s_rada@ukr.net  
 Вид процедури закупівлі та номер  
закупівлі в електронній системі  
закупівель Prozorro:  
Відкриті торги, № закупівлі: UA-2022-02-09-003186-c 
 Предмет закупівлі: «Дизельне паливо та Бензин А-92» 
Вид предмета закупівлі :Товари  
Код та назва відповідних  
класифікаторів предмета закупівлі:  
 за  ДК 021:2015: 09130000-9: Нафта і дистиляти    

 Очікувана вартість предмета  
закупівлі: 384 350,00 грн. з ПДВ  
Заявлена кількість товарів, робіт  
чи послуг:  
Дизельне паливо – 11400 літрів 

Бензин А-92 – 1000 літрів 
Технічні  характеристик  предмета  
закупівлі:  
«Дизельне паливо та Бензин А-92» 

1. Детальний опис предмета закупівлі 

Назва предмета закупівлі Бензин А-92,  Дизельне паливо 

Код ДК 021:2015 09130000-9 — Нафта і дистиляти 

Одиниця виміру літр 

Кількість товару, л Бензин А-92 — 1000;  
Дизельне паливо — 11400. 



Місце поставки товару 
60364 Україна, Чернівецька область, Дністровський район, с. 
Мамалига вул. Головна 48 

Строк поставки товару до 31.12.2022 включно 

 
2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі. 

Предмет закупівлі повинен відповідати: 
Бензин А-92 — вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні 

умови» або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднового та котельного палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 № 927. 

Дизельне паливо — вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні 
умови» або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, 
суднового та котельного палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 № 927.  
 
Кожна партія палива, що вводиться в обіг або перебуває в обігу, повинна мати документ про 
якість палива (паспорт якості тощо). 
 

3. Особливі вимоги до предмета закупівлі. 
3.1. Учасник повинен здійснювати продаж нафтопродуктів через 

стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки 
транспортних засобів пальним, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 
20.12.1997 № 1442 (зі змінами та доповненнями). 

3.2. Паливо повинно відпускатись цілодобово на підставі пред’явлення 
талонів або скретч-карток на власних або орендованих АЗС учасника процедури 
закупівлі, або на АЗС партнерів учасника процедури закупівлі тощо, не менше 
однієї АЗС на території Мамалигівської територіальної громади.. 

 
Термін дії паливних талонів або скретч-карток становить не менше 12 місяців з дати передачі 
паливних талонів або скретч-карток замовнику.  
 
Паливо повинно відпускатись цілодобово на підставі пред’явлення замовником талонів або 
скретч-карток номіналом по 10 л,  15 л, 20 л. 
 


