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Обґрунтування технічних та якісних характеристик

1.
Товар повинний бути новим, тара або
фасування за погодженням замовника якщо
фасування у бочках, то вони повинної бути
опломбовані; якщо у пластикових каністрах, то тара
повинна бути відповідним маркуванням та відповідно
до вимог до упаковки такого товару.
2.
Предмет закупівлі, що поставляється повинен
бути ОРИГІНАЛЬНИМ, в заводській опломбованій
тарі, та з відповідним маркуванням. Товар, який
постачається має бути таким, що не перебував раніше
в експлуатації, терміни та умови його зберігання не
порушені. Тара товару повинна бути не пошкоджена,
безпечна при експлуатації, перевезенні та вантажнорозвантажувальних роботах.
3.
Дата виробництва – не раніше 2020 року.
4.
Якість Товару повинна відповідати вимогам
відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ,
ТУ тощо).
5.
Термін зберігання та придатності Товару, на
момент фактичної поставки, повинен складати не
менш ніж 75% від загального терміну зберігання та
придатності Товару, встановленого виробником.
Термін придатності: повинен бути вказаний в
супровідній документації відповідно до гарантії
заводу-виробника (загальний термін придатності
щодо будь-якої з позицій Товару не може бути
меншим ніж 45 місяців). Якщо протягом гарантійного
терміну буде виявлено, що товар не відповідає
якісним та технічним вимогам, Постачальник
зобов’язаний вжити заходи щодо усунення даних

Обґрунтування вртість
очікуваної
вартості за
одиницю, грн.

1625465,00 грн.
Визначення
очікуваної
вартості
закупівлі
здійснене на
підставі
проведеного
вибіркового
моніторингу цін
станом на
14.04.2021 р. у
електронній
системі
закупівель
Прозорро по
Дніпропетровсь
кої області та на
підставі
відповіді на
запит
постачальника
відповідної
продукції

порушень. Усунення порушень має бути завершено
не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту
отримання письмового повідомлення від Замовника
силами та за рахунок Постачальника. Учасник
повинен забезпечити контроль якості кожної партії
товару, що постачається. У разі виникнення
суперечностей щодо якості товару спір вирішується у
порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
6.
Запропоновані оливи повинні мати офіційні
допуски від Peuget - Citroen PSAB71 2290 для оливи
SAE 5W-30, Renault RN0700/0710 для оливи SAE 5W40, Mercedes Benz MB-229.1 для оливи SAE 10W-40.
В складі тендерної пропозиції надати офіціальний
лист від заводу виробників автомобілів.
7.
На товар надаються необхідні копії декларацій
відповідностей з додатками, в яких зазначено предмет
закупівлі.
8.
Під час проведення розгляду тендерних
пропозицій Замовником буде здійснено перевірку
наданої Учасниками інформації, що міститься в
складі тендерної пропозиції на предмет відповідності
даним, що розміщені на офіційних сайтах
акредитованих інститутів щодо перевірки належності
мастильних матеріалів до встановлених вимог
стандартів і допусків та офіційних сайтів виробників
мастильних засобів.
9.
Постачальник гарантує, що товар, який є
предметом закупівлі (продукція, тара, пакування,
транспортування), не завдає шкоди навколишньому
природному середовищу, та виготовлений із
застосуванням заходів із захисту довкілля. Для
підтвердження Учасник повинен надати довідку в
довільній формі.
10. Товар повинен відповідати вимогам безпеки
руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.
Для підтвердження Учасник повинен надати довідку
в довільній формі.
11. Упаковка товару повинна містити

(штампування, гравіювання, карбування або інший
аналогічний спосіб надання інформації) наступну
інформацію:
•
Товарний знак та/або найменування виробника;
•
Дату виготовлення;
•
Технічну характеристику моторних олив ( з
обов’язковим зазначенням допусків);
•
Іншу інформацію встановлену згідно стандартів
країни-виробника.
12. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару
до того, що вимагається Замовником, додатково у
складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в
довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить
відомості щодо основних технічних та якісних
характеристик товару, що вимагається Замовником до
основних технічних та якісних характеристик
еквівалентного товару, що пропонується Учасником.
При цьому якість запропонованого еквіваленту
товару має відповідати якості, що заявлена у
технічній специфікації Замовника.

