
«Бензин автомобільний А-95 в талонах (скретч- картах)»                                             

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

Відкриті торги з особливостями. 

З метою забезпечення Сумської обласної прокуратури, окружних прокуратур 

області та їх відділів пальним для службового автотранспорту є наявна потреба в 

проведенні закупівлі за предметом «Бензин автомобільний А-95 в талонах (скретч- 

картах)» (ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти).  

Дата оприлюднення: 05 грудня 2022 17:28 год. за київським часом. 

Звернення за роз’ясненнями: до 10 грудня 2022 року 00:00 год за київським часом. 

Оскарження умов закупівлі: до 10 грудня 2022 року 00:00 год за київським часом. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13 грудня 2022 року 10:00 год за 

київським часом. 

Очікувана вартість: 639 360,00 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 393,60 UAH з ПДВ. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %. 

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися 

тендерні пропозиції: 

Мова тендерної пропозиції 

українська 

 

№ Розділ І. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 № 922 -VІIІ (зі змінами в редакції                                

від 16.08.2022) з урахуванням «Особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

для замовників, передбачених Законом України  

«Про публічні закупівлі», на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів  

з дня його припинення або скасування» затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2022 року № 1178 (далі – Особливості). Терміни 

вживаються у значеннях, визначених Законом України 

«Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та 

Особливостями. 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Сумська обласна прокуратура 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17


2.2 місцезнаходження вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000 

2.3 прізвище, ім’я та по батькові, 

посада та електронна адреса 

однієї чи кількох посадових 

осіб замовника, уповноважених 

здійснювати зв’язок з 

учасниками 

ПІБ: Іванов Сергій Васильович; 

посада: головний спеціаліст відділу матеріально-

технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб Сумської обласної прокуратури, 

уповноважена особа. 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33,                              

м. Суми, 40000, тел. (099)3632574), електронна пошта: 

sergey_ms31@ukr.net 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі «Бензин автомобільний А-95 в талонах (скретч- 

картах)» (ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і 

дистиляти) 

4.2 опис окремої частини або 

частин предмета закупівлі 

(лота), щодо яких можуть бути 

подані тендерні пропозиції  

Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в 

цілому, без поділу на окремі частини (лоти).  

4.3 кількість товару та місце його 

поставки або місце, де повинні 

бути виконані роботи чи надані 

послуги, їх обсяги 

Місце поставки товару: вул. Герасима Кондратьева, 33, 

м. Суми, Україна, 40000. 

Кількість: 

бензин А-95 – 11840 л; 

Учасник забезпечує передачу товару у вигляді довірчого 

документу (бланк-дозвіл, талон, скретч- карта тощо). 

 

4.4 строки поставки товарів, 

виконання робіт, надання 

послуг 

до 23 грудня 2022 року  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі «Бензин автомобільний А-95 в талонах (скретч- картах)» 

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

Розділ І. Найменування товару, що є предметом закупівлі, необхідні технічні, 

якісні та кількісні характеристики, а також інші вимоги до предмета закупівлі.  

1. Кількісні характеристики товару: 

1.1. Бензин А-95 - 11840 літрів. 



2. Якісні характеристики товару: 

Запропонований учасником товар повинен відповідати вимогам діючих норм 

та стандартів, що діють на території України. 

3. Інші вимоги: 

3.1. Учасник повинен мати розгалужену мережу АЗС/АЗК у м. Суми та 

Сумській області. Зокрема обов’язкова їх наявність, не менше ніж по одній 

АЗС/АЗК, у містах: Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка та за напрямком Суми - Київ, 

для забезпечення транспорту замовника, як у місцях розміщення транспортних 

засобів, так і по маршрутах пересування під час відряджень. 

Учасник повинен забезпечити можливість щоденної заправки транспортних 

засобів замовника з мінімальними витратами на переїзд від адреси замовника до 

АЗС/АЗК учасника. 

3.2. Заправка повинна здійснюватися на АЗС/АЗК учасника згідно довірчого 

документа (бланк-дозвіл, талон, скетч -карта тощо). Довірчий документ є підставою 

для видачі (заправки) з АЗС/АЗК вказаного у карті об’єму і марки палива.  

3.3. Вимоги до довірчого документа (бланк-дозвіл, талон, скетч-карта тощо):  

3.3.1. Наявність довірчих документів (бланк-дозвіл, талон, скетч карта тощо) 

номіналом 10, 15 літрів зі строком дії не менше 3 (трьох) календарних років з дати 

їх отримання замовником згідно накладної; 

3.3.2. Обов’язкова можливість рівноцінного обміну довірчих документів 

(бланків-дозволів, талонів, скетч-карт тощо) у разі переходу на довірчі документи 

(бланки-дозволу, талони тощо) нового зразка. 

3.3.3. Довірчі документи (бланк-дозвіл, талон тощо) повинні 

прийматися/обслуговуватися на АЗС/АЗК в м. Суми та Сумській області (зокрема 

обов’язково у містах: Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка) та за напрямком Суми-

Київ, як на власних так і на орендованих та/чи партнерських АЗС/АЗК на весь 

період дії таких довірчих документів. 

4. Технічні та якісні характеристики палива рідинного повинні відповідати 

всім необхідним стандартам у галузі охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння 

ринкових цін.  

«Бензин автомобільний А95 в талонах (скретч- картах)» 

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

Основним методом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі для 

товарів широкого вжитку, є метод порівняння ринкових цін. 

Для моніторінгу та аналізу цін використовувався каталог Prozorro Маrket, а також 



сайт «Все АЗС» - ціни на пальне в Україні (https://vseazs.com/). 

Отриманий масив цінових данних. 

Назва товару ANP Авіас BVS Автотранс OKKO 

Бензин А95 54,9 54,5 52,99 51,98 56 

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю, як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою 

формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

де:  Цод - очікувана ціна за одиницю; 
 

Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних 

умов; 

Бензин А95. 

Розрахунок. 

Цод1= (54,9+54,5+52,99+51,98+56) / 5 = 54,154 грн.  

Приймаємо середню ціну - 54 грн., враховуюючи стрімке зростання цін на пальне 

в Україні. 

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін за 

номенклатурою: 

ОВмрц = Цод. х V, де 

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

V – кількість товару, що закуповується.   

ОВмрц = 54 грн. х 11840л = 639360 грн. 

Очікувана вартість всієї закупівлі: 639360 гривень з ухахуванням податку на 

додану вартість. 

 


