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11 сiчня 202l року Ns l0 Представникам торповIаl( компанiй

Кiлiйсъке мiхсрайонне улравгliння воднопо господартва повiдомля€, ЩО

06.01.2021 був оголошена. тендер"ч'.rроч"дра за предметом заryпiвlri: Бензин А-

92 (па.пиво моторне аJIьтернативне А-92) та дазельне папиво, що вiдповiДае КОДУ

Щ 021:2015 09130000-9 tIафта та дистиJIяти.Ддя забезпечення виробничих

потреб об'ектiв Кiлiйського МУВГ, що розташованi на територii м. ТатафУнаРи

та Бiлгород-Щпiстровського райоrту.

В кiлъкостi: бензин A-g2 (па-тlиво моторне €rпьтернативне А-92) -8 ТОн;

дизельне пшIиво - 10 тон" Оголошена очiryвана BapTicTb та розЙр бюд]КеТНОГО

призначення предмета защупiвлi - 4З2000,00 гривень. НомеР UA-2021-01-06-

002748_ь

Фiншrсування - .Щержавкrй бюдкет Украi'ни.

Технiчна специфiкацiя :

1. Зшропонований товар повинен вiдповiдати вимогам дiючlоl державнID(

стандартiв (технiчнrтх умов) :

1 .1 . Бензин Д-92 (Паливо моторне ilIьтернативне А-92) повиннi вiдповiдати

ДСТУ 4839:2007 <<Бензини автомобiльнi пiдвищеноi якостi. Технiчнi рловю> -
,Щержавний стаrцарт УкраТни, вiдповiдае вимогап{ европейськог0 станДаРТУ EN
228z2004 Затверркений наказом ,Щержспоживстандарту Украiни J',lb 244 вiд 03

жовтня 2007.
1.2. ,Щизельне п€шиво (Щý повинно BilцroBiдaTll ДСТУ 4840:2007 <<ПаливО

дизельне пiдвищеНоi якостi. ТехнiчНi умовШ> - Державний стандарт УцраiЪи,

вiдповiдае вимогаl,t европейською стандарту EN 590:2004. Затверджений наrсазом

,ЩержспоживстilIдарry Уl9аrни Ns 244 вiд 0З жовтня 2007.

2. Бензини MoTopHi мають вiдповiдати насчrпним )д,lовам:
2.1. Yci види бензинiв не етилованi. *



2,2, Мають високi карбюрацiйнi ыrастивостi, тобто угворюють п€lливЕусумiш, яка забезпечу€ легкий заrryск двиryна та стiйку робоry при Bcix режим€lх.2.3. Не викJшкЕlють деюнацiю дв}rгуна.
2.4. Забезпечують повне згорашuI.
3' IНфОРМаЦiЯ ПРО ВiДПОВiДнiсть зацропонованопо товару повинна бугипiдтверджена насц.пними доцумент€lми:
3.1. Копiя сертифiкаry вiдповiдностi на кожний вид п€UIива, завiренупечаткоЮ пiдrrриеМства, та посвiдченУ пiдписом Учасника, (KpiM осiб, щоздiйснюють дiяльнiсть без печатки згiдно чинною законодавства).
3,2, Бензин та .ЩI повиннi вiдповiдати ,Щержавним стаIцартам та технiчним

умовам заводiв-виробникiв i мати паспорта якостi на кожц/ партiю товару тасертифiкати;

4. Наявнiстъ автоз€lправних станцiй по м. Татарбунари та Бiлгород-
,Щнiстровському (ст. Татарбунарсьfому районi) Одеськоi] обл. (вказати перелiкАзс), Адреси розташгУвання Азс, на якID( Учасник мае мохпивiсть надаватипосJtуп{ з заправки aлвтотр€lЕспорту Замовlшrса по T{lлoHulM.

5. Спосiб розра(FIкiв: талони, смарт/скреFI-картки.

Ознайомптпся з усiею додатковою iнформацiею

https ://рrоzоrrо.gоч.ча/tепdе rlIJ А-2021 _01 _0б-002

Уповнов:uкена особа Кiлiйського МУВГ

за посплаЕням

А.С. Петренко


