
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне 

використання державних коштів»(зі змінами)) 

 

1. Найменування , місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань, його категорія: Департамент цифрової 

трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської 

міської ради; 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2; код за ЄДРПОУ - 44722581; 

категорія замовника - орган місцевого самоврядування. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися 

стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 

09130000-9 – Нафта і дистиляти ( дизельне паливо). 

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-13-001673-a 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 140000,00 грн.  з урахуванням 

ПДВ. 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

     Талони на дизельне паливо повинні бути номіналом 10 та 20 літрів. 

Замовник, у будь-який час, обмінює талони, термін дії яких сплив, на аналогічні 

з незакінченим строком дії без додаткової за це оплати або продовжує термін 

використання наявних у Замовника талонів. Товар зберігається на АЗС 

Учасника до моменту пред’явлення Замовником облікових талонів на паливо. 

Поставка талонів від Учасника Замовнику проводиться частинами за 

письмовим узгодженням сторін. 

     Талони мають мати термін використання не менше 12 місяців від дати 

отримання та діяти на всіх АЗС постачальника, або партнерських АЗС 

постачальника на яких постачальник може здійснювати поставку  (відпуск) 

предмету закупівлі. У випадку залучення орендованих АЗС Учасник має надати 

в складі пропозиції договір оренди на зазначені АЗС. У випадку залучення 

партнерських АЗС Учасник має надати в складі пропозиції договір з 

власником/емітентом талонів, що приймаються на запропонованих АЗС. 

     Заправка автомобільного транспорту повинна здійснюватись в м. Рівне. 

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції перелік АЗС у                

м. Рівному, де буде здійснюватися відпуск дизпалива з зазначенням адреси 

місцезнаходження. Учасник повинен підтвердити наявність не менше 3(трьох) 

АЗС. 

     Учасник має надати копії паспортів або копії сертифікатів якості або 

відповідності на запропонований товар. Товар повинен відповідати Державним 

стандартам та технічним умовам заводів – виробників і мати паспорта якості та 

сертифікати відповідності. 



7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення/очікуваної вартості 

предмета закупівлі:  розмір  бюджетного призначення для закупівлі визначений 

у сумі 140000,00 гривень передбаченого  кошторисом на утримання 

Департаментом цифрової трансформації та забезпечення надання 

адміністративних послуг  Рівненської  міської  ради  на  2023 рік. 

 


