
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:  
UA-2021-11-18-012114-a. 

2. Найменування предмета закупівлі: Бензин А-95, бензин А-92, код ДК 
021:2015 - 09130000-9 – Нафта і дистиляти. 
 

3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  
Код ДК 021:2015 Найменування 

товару Од.вим. Кількість 

09132000-3  Бензин А-95 літр 700 
09132000-3 Бензин А-92 літр 300 

 
4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 31700 грн. 00 коп. (тридцять 

одна тисяча сімсот грн. 00 коп. з ПДВ). 
 

5. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 
“Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя”. 
 

6. Місцезнаходження замовника: 46024, Україна, Тернопільська обл., 
місто Тернопіль, вулиця Генерала М. Тарнавського,7. 
 

7. Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи:  
02549121. 

8. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 31 грудня       
2021 року. 

9. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України 
– 15850,00 грн., місцевий бюджет – 15850,00 грн. 
 

10. Технічні та якісні характеристики: 
1. Бензин А-95, бензин А-92 повинні відповідати діючим Державним стандартам 
України. 
2. Учаснику в складі тендерної пропозиції необхідно надати документи стосовно 
якості товару: копії сертифікату відповідності та паспорту якості на 
запропонований товар.  

3. Учасник  повинен мати  власну, орендовану або партнерську АЗС в межах м. 
Тернополя, по Тернопільській обл. та на території України. 

4. Учасник торгів повинен забезпечити заправку бензином  А-95, бензином – 
А92 скретч-картами або талонами номіналом 10, 20, 30 л на власних, 
орендованих або партнерських АЗС. Всі витрати на доставку товару повинні 
бути включені в ціну товару. 



 5. Скретч-картки або талони на бензин А-95, бензин А-92 повинні бути 
безстроковими або з терміном дії не менше 1 рік від дати придбання. У випадку, 
якщо отримані від Постачальника скретч-картки або талони не будуть 
використані Покупцем протягом терміну їх дії, Постачальник зобов'язується, за 
письмовим зверненням Покупця, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту 
отримання такого звернення, подовжити термін їх дії або замінити на нові 
терміном не менше 12 місяців 

 6. Обсяг поставленого пального Замовнику, яке знаходиться на зберіганні АЗС 
(власних, орендованих, партнерських) повинно відповідати номіналу (ліміту) 
скретч-карт або талонів отриманих по акту прийому-передачі. 
 
Очікувана вартість закупівлі була сформована на основі середніх цін за 
даними: https//finance.i.ua/fuel/21/ станом на 15.11.2021р. 


