ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
Найменування
предмету закупівлі
із зазначенням коду
ЄЗС

Неетильований
бензин, дизельне
паливо
(відповідно до ЄЗС
ДК 021:2015:
09130000-9)

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі

Відкриті
торги
UA-2022-0126-008294-b

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі
Вимоги
до
технічних
та
якісних
характеристик предмета закупівлі обумовлені
тим, що:
якість бензину А-95 (далі - Паливо) повинна
відповідати Державним стандартам України
та технічним вимогам, сертифікату якості
заводу виробника, а саме:
• ДСТУ7687:2015
«Бензини
автомобільні. Технічні умови»
• Технічному регламенту щодо вимог
до
автомобільних
бензинів,
дизельного, суднового та котельного
палива (затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
2 000 000 грн.
01.08.2013 № 927)
якість дизельного палива (далі- Паливо)
повинна відповідати Державним стандартам
України та технічним вимогам, сертифікату
якості заводу виробника, а саме:
• ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне
Євро. Технічні умови»
• Технічному регламенту щодо вимог
до
автомобільних
бензинів,
дизельного, суднового та котельного
палива (затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
01.08.2013 № 927)
• Можливість використання протягом
всіх сезонів (зимовий і літній види)

очікуваної вартості предмета
закупівлі

Очікувана загальна вартість закупівлі
обумовлена статистичними даними про
середньомісячне використання ПММ та
визначені в проекті Договору про
закупівлю (Додаток 5 до тендерної
документації).
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі
ПММ здійснено відповідно п.2.7
формули №16 Порядку розрахунку
очікуваної вартості товарів та послуг
(додаток 5 до Регламенту взаємодії
структурних підрозділів НАК «Нафтогаз
України» під час закупівлі товарів, робіт
та послуг), а саме із застосуванням таких
джерел інформації, як отриманих від
потенційних постачальників ТОВ «ВОГ
КАРД», ТОВ «Глобал Сейл», ПП «ОККО
КОНТРАКТ», ТОВ «Лівайн Торг» та
АЗС БРСМ-Нафта за формулою:
ОВ=(ДЦІ1+ДЦІ2+ДЦІ3+ДЦІ4+ДЦІ5)/5
Так, використавши дані комерційних
пропозицій, визначена таким способом
очікувана вартість закупівлі, яка склала
2 000 000,00 грн.

Якісні та технічні характеристики обумовлені
вимогами до експлуатації транспортних
засобів Підприємства, а саме сервісною
книжкою
транспортного
засобу,
рекомендаціями заводу-виробника ТЗ, а
також
вимогами
ДСТУ,
технічного
регламенту щодо вимог до ПММ.
Відповідність критерію щодо наявності 20
АЗС по м. Києву дасть змогу автомобілям
Замовника мати можливість здійснювати
заправку в будь-якій точці міста.
Відстань до найближчої АЗС Учасника не
більше 5 км від місцезнаходження Замовника
дасть можливість економії часу під час
заправки автомобілів.
Наявність у Учасника інтернет-сервісів та
програмно-технічної
підтримки
дасть
Замовнику
можливість
можливість
самостійно дистанційно регулювати ліміти
(добові чи місячні) отримання Палива кожним
автотранспортним засобом та/або змінювати
обсяг нарахованого Палива за кожною
Карткою в межах загального обсягу
закупленого Палива.
Відповідності палива Учасника Державним
стандартам та технічним умовам заводіввиробників, підтверджене паспортом якості,
обумовлена вимогами до експлуатації
транспортних засобів.
Вимога щодо необмеженого терміну дії
Карток та обміну Карток без додаткової
оплати Замовником за потреби дасть змогу не
витрачати додаткові кошти.
Можливість
заправляти
автомобілі
з
євробаками обумовлені вимогами щодо марки
та моделі автомобілів, які зазначені у
сервісній книжці.

