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Начальнику Управління 
комунікацій та електронних 
сервісів ДМС України
 Гагі КІКНАДЗЕ

Про оприлюднення інформації на веб-сайті

Керуючись Постановою КМУ від 11 жовтня 2016 року №710 «Про 
ефективне використання державних коштів» (зі змінами та доповненнями), 
Волинський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні ДМС України, просить оприлюднити на 
офіційному веб-сайті ДМС України інформацію щодо процедури відкритих торгів 
за предметом: Бензин А-92 (талони), Дизельне пальне (талони) - код 
національного класифікатора України ДК 021:2015:09130000-9 Нафта і дистиляти 
(Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-07-010304-b), яка оголошена з метою 
забезпечення потреб Волинського ПТПІ в паливі (бензин А-92, дизельне пальне) 
протягом 2022 року.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги;
Кількість :
Бензин А-92 (талони) – 900 л.;
Дизельне пальне (талони) – 1 400 л.
Місце поставки товару: вул. перемоги, буд. 27 с. Журавичі, Волинська обл.
Строк поставки товару: з моменту укладення договору до 31.12.2022 року.
 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2022 рік" за КПКВК 1004020 "Забезпечення 
виконання завдань та функцій у сфері громадянства, іміграції та реєстрації 
фізичних осіб" відповідно до бюджетного запиту на 2022 рік.

Очікувана вартість сформована на підставі отриманих комерційних 
пропозицій від потенційних учасників процедури закупівлі: найменша пропозиція 
склала - 72 611,00 грн. (сімдесят дві тисячі шістсот одинадцять грн., 00 коп.) з 
ПДВ. В річний план закупівель внесено - 75 000,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч грн., 
00 коп.) з ПДВ.



Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:
1. Якість палива (Бензин А-92) повинна відповідати ДСТУ – 7687:2015 «Бензини 
автомобільні Євро. Технічні умови». Екологічний клас пального – Євро 5. 
2. Якість палива (Дизельне пальне)  повинна відповідати ДСТУ – 7688:2015 
«ДСТУ  Паливо дизельне Євро. Технічні умови». Екологічний клас пального – 
Євро 5. 

Якість пального підтверджується сертифікатами якості на відповідну партію 
палива під час подання тендерної пропозиції та при укладанні договору. Дата 
виготовлення пального: 2021 та 2022 рік. Термін дії талонів – не менше 1 (одного) 
року з моменту їх отримання (передачі) (закупівлі товару). Запропонований 
Учасником товар повинен відповідати Державним стандартам та/або технічним 
умовам заводів-виробників, що повинно підтверджуватись паспортами якості, 
виданими підприємством-виробником палива та/або сертифікатами відповідності. 
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