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,"***ii"#;у*"Iше уцравJrilrЕя во.щого господарства повiдомляе, що булп оголошенi
- Вiдсритi торги 20,01,202.1 3а предItdетом закупiвлi: Вугi-тшlя ма_ркЕ Ао (25-70мм) та.щ(50-100мм), що вiдповiдае ;ф Дк- Бi2ots obr rйЪо_з тверде палЕво. дязабезпечення виробнишх потреб bo;elciB Кiлiйською Iчfувг.В KirbKocTi: ВУгi.тгlяr*rup* аО 1ZS-ZOMlll]ij--r; вугi_шrя;"Й,щ (50_100мм) _ 5 тон.оголошеца очiкуваша BapTicTb та розмiр 6.*йо"о призначеЕня предt{ета закупiвлi -;lХg'ЧrЪТ.fr:" НОЙеР 

'*yol*i uД-zОzЬОi-zо-оовйs-ь. Фi;сувtllilrя _ ,щержавпlй
Заrтропоноване Учасником вугi.rrля кам'яЕе повикне вiдповiдати вимогаit дЬ.пrхСТШЦаРТiВ Та ПОВИЕНе МаТИ НаСТУШri Йiснi, *i"Йi* технiчпi характеристики, а саме:- вугirшя кtlп,l'яне марки АО, шtас (або-фракцйiЪs-zо *, *Ы*й zs тOн повинпе матинаступнi жic'i харакrcристишI: нижча теIшота згорtшЕя па робо.пп1 стаЕ паJшва - Ее меЕшеб000 ккш^q; зоrьнiстъ на сухил спuI паJшва Ad, - не бiшше lЗ%;й*ч волога на робо.п.rйcTil' ПаJIЕКl WЦ - Не бi,ТЬШе бО/о, МаСОВа частка KycKiB розмцом ;;. цижчоi граrшцi _ пебiльше 12%;

- вугirrлrя к8M'лIO марки .ЩГ, клас (або фршсuiя) 50-100 мм, кiлькiстъ 5 тоЕ повиЕЕе матинаступнi якiснi характеристики: Еижча теплота згораЕIrя на робочий стан пzlJIим - не менше5600 ККаЛ/КГ; ЗШЬНiСТЬ На СУхий стап пtuмва Ad, - не бiльше 10и;l*ч*rа волога па робошйстаЕ паJIикl Wц - пе бirьше 167о, масова частка KycKiB р.riЙ, ;rr. цижчоi граlтицi - небi.тьше l0%.
озпайомггпсff з усiею додатковою iпформацiею моrкпа зд поспланнямhttps:r/prozorro. gол,. чаtепсlел"U z\-.2U2 l -0 l -]()-()0ri0.15 -t2

- Вiдсритi торrи 21,01,202l За пред}rетом заrсупiшri: Бензин А-95 (палпrво моторнеtUIbTepEaTEBHe А-95), бептпr А-92 (паrrпво мOюрне tчIьтерЕативпе д-92) та дIзеJIьнеп€LIIиВо, Що вi/tпg3rлае кодУ lЩ 021:2015_L}9.iз0000-9 Ба* та .щстиJIятп. дляЗабеЗПеЧеППЯ ВЦРОбШаЧrХ ооrрО об'ектiв Кiлiйською ЙБг, що розтilповшri натеритOрiТIзма'iьсlкого рйоку (ст. Кiлiйсьшй). 
_]

В KirbKocTi: бензип А-95 (пщrиво моторЕе аJБтернативне А-95)-7 юн; бензин д-92 (шаливомоторЕе aJbTepIIaTEBEe А,92) -18 тош; .щзеJБЕе паJIиво - 28 ток. оголошека очirувапаваргiстЬ та розмiР бюджетнОго призначеЕшt цредuета закупiвлi - 1279000,00 цривень. Ноr"рзащупiвлi UА_2020-01-21_011756-Б. ОЬшrсуван'"яl државний бюджет Украi.ни.Технiша спеrцrфiкацiя:

(**'*rffiffoBa*дi товар повинеII вiдцrовiдати вимогам дiюwо< держtlвнIn,( стшцартiв
1,1, Бевзин А-95, А-92 (Пашво моторше аJьтерЕативЕе А-95, Л-g2)повиrrпi вiдrrовiдатидстУ 4839:2007 кБензишl автомобЬнi ;i.щи;е;;iякостi. Tex'i.пri умови> - ,Щержавrrийстшцарr Уrсраiши, вiдlовiдае впмопlм европейського стiшдаргу вt* jzB:zOИ 

Затверд2IсениЙЕаказом,ЩержспожrвстаIцарту Украihи N9 244вц 03 жовтЕя 2о07.



l'2' 
'Щпзельне п'UшВо (!f,f) повинно вiдllовiдати дсту 4840:2007 <<па.rшво .щзельнеПiДВИЩеНОi ЛСОСТi. ТеХНiчНi- УмЬ"1? _- ,Щержавний стаlцарг Украihи, вi.щrовiдае вимогllп{

iifJйТr"Тfirffififl EN 590:20о+, зu'зЬiiiжййЕакttзом д.р*.оойвФшдарту украrни }Ф
2, Бензиrm моторпi маютъ вiдrовiдати наступЕим yMoB:lM:2.1. Yci вцдr бензrдriв кс етйванi.
2,2, MaroTb_ високi карбюрацiftri шасттвостi, тlбто угворюк}ть паJшвЕу с,пrriш, яказабезпечуе легronй зtшуск *йу"Ёй стiйку роботу при Bcix режимФ(.2.3 . Не викппкають детовацiю .щпгyrrа.
2.4. Забезпечують повце згораЕця.

"""rr,1;*9Т*ffi"ffi"."iД"О"ЙiСТЬ 
З'ШропоIIоваIIого To'tlpy повпtнЕа буги пiдгверджена

3,1, Копiя сергифiкаry вiшовiдностi на кохшrпй вцд пtuшв4 завiрепу печаткоюпiдrrрпемства, 
"u 

.r*"i,ft"oy "fr"* Учасника" iйь, осiб, що здйсlпоrоть дiяrьнiсть безпечаш(и згi.щlо чиннопо зшсоподавства). , .-'
3.2. Бензин та .ЩfI повинпi вЙовiдати ,Щержавниlrл стацдартам та технiцuлм умовамзаводiв-виробникiв i мати пtlсцорта якосli_на -;й-;;;тiю товару та сертифiкати;4, Наявнiсть 

_авюзаправIIrх стtlнцiй по ".'кйL та Кiлiйському parioHi Одеськоi обл.(ВКаЗаТrr ПеРеЛiК АЗС). Ддро" р.;;r*у"ашня Азс, Еа якш( учасrrшс r*iчu *o*icTb над"пщцпосJrуги з заправки €lвтотраЕспорту Заiuовника по тlллоIIам.
5. Спосiб розраrункЬ, rал"Й смартlскрегч-карппл.

озпайомптпся з усiею додатковою iпформацiсю можп8 за посшIаппtм
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