
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-03-29-007559-c 
 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
dush.sokil@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Дизельне паливо 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти 

Назва 
предмета 
закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

Кількість товарів 
або обсяг 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Дизельне 
паливо 

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

15000 літр  Україна, Відповідно до 
документації  

від 26 квітня 2021 
до 31 грудня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата після підписання сторонами 
накладної (видаткової накладної).  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

375 000,00 UAH 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 875,00 UAH 

Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14 квітня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після 



завершення 
електронного 
аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 14 квітня 2021 11:04  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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 Додаток №3 до тендерної документації 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі. 
 

ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 
(Дизельне паливо) 

 
Дизельне паливо повинно відповідати Державним стандартам та технічним умовам 

заводів виробників (копії сертифікатів відповідності з додатками (у разі наявності), 
завірених печаткою учасника та підписом відповідальної особи). 
 
№  
лоту 

Найменування ДСТУ,ТР, ТУ Одини
ця 

виміру

Кількість

1 Дизельне паливо 
(по талонах) 
 

ДСТУ 7688:2015 та відповідність 
Технічному регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, 

суднових та котельних палив, 
затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2013 року № 
927   

л 15 000 

 
Ціна Товару включає витрати з транспортування до місця призначення, страхування, 

навантаження, розвантаження, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або 
мають бути сплачені Покупцем, згідно із законодавством України, у тому числі які 
доручатимуться для виконання третім особам. 

В разі наявності в даному документі посилань  на конкретну торгівельну марку чи фірму, 
патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, 
після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». 
       Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним 
та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: 
 

1.  Сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних 
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та ДСТУ 7688:2015 «Паливо 
дизельне Євро. Технічні умови» на паливо дизельне (далі - паливо), виданий 
Учаснику уповноваженим (акредитованим) органом з оцінки відповідності на термін, 
що не менший терміну дії договору. На підтвердження реальності здійснення 
перевірки палива на відповідність вимогам Технічного регламенту та ДСТУ 
«7688:2015» Учасник повинен також надати договір з уповноваженим 
(акредитованим) органом з оцінки відповідності, який видав сертифікат, документ 
(заява), що підтверджує звернення Учасника до уповноваженого (акредитованого) 
органу щодо здійснення оцінювання відповідності палива, акт відбирання зразка 
палива.   

2. Паспорт якості із зазначенням технічних характеристик пропонованого палива, 
виданий підприємством-виробником палива. 
Також, Учасник має надати копію атестату (свідоцтва) про акредитацію за 
належною сферою (галуззю) органу з сертифікації (акредитованої лабораторії), яким 
(и) було видано сертифікат відповідності на товар, який є предметом закупівлі. 
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3. Учасник у складі пропозиції надає оригінал документу (сертифікат тощо), який згідно 
з ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю» підтверджує 
впровадження системи управління якістю в Учасника, як суб’єкта господарювання – 
юридичної особи стосовно торгівлі (оптової чи роздрібної) пальним (паливом), 
виданий акредитованим уповноваженим органом у сфері сертифікації, а також надає 
копію документу (атестат про акредитацію тощо), який підтверджує належну сферу 
акредитації такого органу з сертифікації. Технічні, якісні характеристики предмета 
закупівлі повинні відповідати заходам із захисту довкілля.  

4. В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати документальне підтвердження 
наявності права в Учасника на використання об’єктів права інтелектуальної власності  
(знаків для товарів і послуг) (ліцензійний договір), які мають місце на документах, що 
є засобом отримання нафтопородуктів (талони). Талони, які Учасник надає в складі 
тендерної пропозиції, повинні бути єдиного зразка, та забезпечити право на відпуск 
палива на всіх АЗС, запропонованих учасником.У разі якщо Учасник є власником 
АЗС/АЗК в складі тендерної пропозиції надаються копії документів, якими 
підтверджується право власності на АЗС/АЗК з гарантійним листом щодо заправки 
автотранспорту Замовника протягом 2021 року. 

5. Копії лицьової та зворотної сторони талонів на пальне (єдиного зразка, єдиного 
бренду), що пропонуються Учасником та обслуговуються у мережі АЗС/АЗК. Копії 
(зразки) наданих талонів повинні бути  завірені підписом посадової особи (із 
зазначенням посади та ПІБ) власника (емітента) талонів на пальне та завірені його 
печаткою (у разі використання). Якщо власник (емітент) талонів здійснює 
господарську діяльність без використання печатки надається оригінал листа, 
датованого не раніше дати оголошення тендеру року, від власника (емітента) талонів 
із зазначенням цього.  

6. Ліцензію на роздрібну торгівлю пальним на кожну АЗС, що надається у переліку АЗС; 
а у разі її відсутності – дублікат або копію рішення органу ліцензування про видачу 
відповідної ліцензії. 

7. Учасник гарантує, що нафтопродукти є таким, що не мають негативного впливу на 
навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту 
довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета 
закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. Підтвердження даної 
інформації забезпечується шляхом надання Учасником довідки у довільній формі. 

8. Дизельне паливо, який Учасник планує відпускати Замовнику на запропонованих 
АЗС, повинні відповідати діючим вимогам, встановленим чинним законодавством 
України. 

9. Учасник має забезпечити наявність не менше 5 (п’яти) власних або орендованих 
(суборендованих) АЗС в межах м.Києва. Документами, що підтверджують право 
власності або оренди (суборенди), є копії свідоцтв права власності або копії договорів 
оренди (суборенди) на всі запропоновані Учасником АЗС. Поставка здійснюється 
Учасником за талонами на автозаправних станціях. 
У випадку залучення партнерських АЗС надати копію договору з партнером, термін 
якого не менше строку поставки товару, що є предметом закупівлі та гарантійний 
лист від партнера, засвідчений підписом його уповноваженої особи та печаткою, що у 
разі закінчення дії договору раніше ніж закінчується термін постачання товару, що є 
предметом закупівлі дія договору між учасником та партнером буде продовжена на 
строк не менше ніж термін постачання товару, що є предметом закупівлі.  

10. Зміст пропозиції учасника не повинен суперечити законодавству про  санкції щодо 
здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – 
резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, 
частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а 
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також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють 
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої 
застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції», Указом Президента 
України № 133/2017 від 15 травня 2017 року «Про рішення РНБО України від 28 
квітня 2017 року. 
 
Умови оплати: Замовник зобов’язується повністю оплатити вартість (ціну) переданої 

у його власність (поставленої) партії Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з 
моменту підписання сторонами накладної (видаткової накладної) на переданий у власність 
(поставлений) Товар, шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний 
рахунок Учасника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за наданий Товар 
здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання Замовником 
бюджетного асигнування на свій рахунок. 

У вартість товару необхідно включити витрати на сплату податків та інших зборів та 
обов’язкових платежів, в т.ч. ПДВ, тобто вказати ціну товару, за якою він відпускається 

покупцям. 
 
 
Якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як 
така, що не відповідає вимогам тендерної документації. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


