Додаток 1

Технічне завдання
ДК 021:2015 (CPV) :09132000-3 Бензин (Бензин А95).
Бензин А95
1. Найменування послуги: Бензин А95
2. Місце надання послуги: вул. Грушевського, 21 м. Івано-Франківськ

Технічні вимоги
Заправка транспортних засобів здійснюється протягом 3 (три) робочих днів від дати
отримання Постачальником Замовлення на відповідну партію товару, що поставляється.
Заправки мають знаходитись не далі ніж за 5 км. від місця розташування замовника торгів. На
даних АЗС обов’язкова наявність заявленого у закупівлі виду палива: бензин А95, в талонах.
Обсяги закупівлі та терміни виконання можуть змінюватися в сторону зменшення згідно
бюджетного призначення Замовника.
Попередня оплата не передбачена. Відтермінування оплати за паливо 15 календарних днів.
1. Якість бензину А95 повинна відповідати державним стандартам і підтверджуватись
відповідними сертифікатами якості.
2. Поставка товару повинна здійснюватися на заправках.
3. Обсяги закупівлі та терміни виконання можуть здійснюватися згідно бюджетного
призначення Замовника.
4. Періодичність поставки: протягом травня-грудня 2017 року на відповідну партію товару,
що поставляється.
Документ, що підтверджує якісні
Технічні характеристики
характеристики предмета закупівлі
1. Технічні положення
Якість товару, а саме:
Надати копії сертифікатів відповідності
- бензин А95 повинна відповідати діючим в
підприємства – виробника та копії
Україні Держстандартам.
паспортів якості.
2. Інша інформація
2.1
Інформація
про
(найменування НПЗ)

виробника

Товару Надати довідку в довільній формі, що
свідчить про найменування виробників
запропонованого товару.
2.2. Підтвердження екологічних показників Надати довідку в довільній формі, що
товару, що свідчить про відсутність шкідливого підтверджує екологічні показники товару.
впливу на довкілля.
2.3 Наявність не менше 3-ох АГЗП в межах міста, Інформація у довільній формі про місце
на яких може здійснюватися заправка бензину розташування АГЗП у межах міста.
А95

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників
Кваліфікаційні вимоги
4.1. Наявність документально підтвердженого
досвіду виконання аналогічного договору
4.2. Наявність працівників відповідної
кваліфікації, які мають відповідні знання та
досвід, зокрема:

Документи,
які
подаються
на
підтвердження кваліфікаційних вимог
(Довідка довільної форми, скан-копія
аналогічного договору з додатками)
Довідка про наявність працівників
відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід
Довідка про кваліфікацію та досвід керівників та ІТР
(від першого керівника до майстра, робітника)
Досвід
Досвід
№ Посада П.І.Б. роботи
Освіта і
роботи на
з/п
(років) спеціальність аналогічній
посаді
(років)
1
2
3
4
5
6
Посада, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи
Підпис
М.П.

4.3. Наявність матеріально-технічної бази:

Документи що підтверджують наявність
дозволу виконувати дані роботи.

5. Умови розрахунку
5.1.

Оплата проводиться на підставі накладної.

6. Перелік документів, які подаються Учасниками у складі пропозиції:
-

-

коротка довідка про учасника, яка містить відомості про: реквізити (юридична та
фактична адреса, телефон, факс, код ЄДРПОУ, електронна адреса, банківські реквізити),
інформацію про керівника (посада, прізвище, ім'я, по- батькові, телефон для контактів);
копія свідоцтва платника ПДВ (для платників ПДВ);
копія свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку)

