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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса 

Держводагентства України 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01037057 

1.3. Місцезнаходження: вул.Слов’янська набережна, 5, м.Ужгород, Закарпатська обл., 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35226020000178, 35213022000178,35225021000178 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, 

ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 

міжміського телефонного зв’язку, e-mail). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Кисіль Олег Анатолійович, Пуглик Роман Ігорович 

Посада: Головний інженер, голова Конкурсноо комітету. Головний юрисконсульт, 

секретар Конкурсного комітету 

Телефон: (0312) 61-28-53 

Тел./факс: (0312) 61-28-53,050 523 59 65 

Е-mail: office@buvrtysa.gov.ua 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): Держводагенство України Міністерство екології та природних ресурсів 

України , 37552996 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства 

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 

220000 (двісті двадцять тисяч) грн. 

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді 

окремого електронного документу. 

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про 

закупівлю: www.tender.me.gov.ua 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю:  

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні: (Бензин моторний А-95 - 13 000 літрів (по талонах або паливних скретч-

картках), Дизельне паливо -= 7 000 літрів (по талонах або паливних скретч-картках))”  

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Бензин моторний  

А-95 - 13 000 літрів (по талонах або паливних скретч-картках),  

Дизельне паливо - 7 000 літрів (по талонах або паливних скретч-картках).  

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: на всіх АЗС Продавця на 

території Закарпатської області та по Україні.  

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: I - IV квартали 2013 року 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, каб.206 

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його 

надати): не вимагається 

7.2. Умови надання: 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: за адресою замовника, каб.206 (приймальня) 

8.2. Cтрок: 22.03.2013р. 09.30 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

9.1. Місце: за адресою замовника, каб.312 (конференц-зал) 

9.2. Дата та час: 22.03.2013р. 10.00 

10. Додаткова інформація:  

11. Iнформація для оператору прийому:  

 

Головний інженер, голова Комітету  

з конкурсних торгів                                                                                                   Кисіль О.А. 
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Розділ 1. Загальні положення 

 

1.Терміни, які вживаються 

в документації конкурсних 

торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 

вимог Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в 

цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 

визначених Законом 

2. Інформація про 

замовника торгів: 

 

- повне найменування: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса  

- місцезнаходження: 88018, Закарпатська область. м.Ужгород, Слов’янська 

набережна, 5. 

- посадові особи замовника, 

уповноважені здійснювати 

зв'язок з учасниками: 

Кисіль Олег Анатолійович.  
Посада: Головний інженер, голова Конкурсноо комітету.  
Пуглик Роман Ігорович.  
Посада: Головний юрисконсульт, секретар Конкурсного 
комітету. 
 

Тел./факс: (0312) 61-28-53. 

office@buvrtysa.gov.ua, 

3. Інформація про предмет 

закупівлі 

 

- найменування предмета 

закупівлі 

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні (19.20.2): 

Бензин А-95 (по талонах або паливних скретч-картках) – 

13000 л, (по талонах або паливних скретч-картках) – 7 000 л,   

 

- вид предмета закупівлі Товари 

- місце, кількість, обсяг 

поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт): 

на всіх АЗС продавця на території Закарпатської обл. та по 

Україні 

 

- строк поставки товарів 

(надання послуг, виконання 

робіт): 

I - IV квартали 2013р. 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги 

5.Недискримінація 

учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 

закупівлі на рівних умовах. 

6. Інформація  про валюту  

(валюти),  у якій (яких) 

повинна бути розрахована і 

зазначена ціна пропозиції 

конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня. 

 

mailto:office@buvrtysa.gov.ua
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7. Інформація про мову 

(мови),  якою  (якими) 

 повинні  бути складені 

 пропозиції конкурсних 

торгів 

Пропозиція конкурсних торгів та всі документи, що мають 

відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються 

українською мовою. 

У разі надання будь-яких документів іноземною мовою, вони 

повинні бути перекладені на українську мову. Переклад та 

справжність підпису перекладача мають бути засвідчені 

нотаріально. 

Визначальним є текст, викладений українською мовою. 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних 

торгів 

1. Процедура надання 

роз'яснень щодо 

документації конкурсних 

торгів  

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має 

право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання 

пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за 

роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. 

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 

трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було 

надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право 

з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни 

до документації конкурсних торгів, продовживши строк 

подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше 

ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного 

робочого дня з дня прийняття рішення про внесення 

зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію 

конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою 

процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за 

результатами запитів вносити зміни до документації 

конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін 

необхідне для приведення у відповідність документації 

конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або 

внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому 

разі замовник вносить відповідні зміни до документації 

конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій 

конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником 

роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або 

несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен 

продовжити строк подання та розкриття пропозицій 

конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про 

це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних 

торгів.  

Зазначена інформація оприлюднюється замовником 

відповідно до статті 10 Закону. 

2. Порядок проведення 

зборів з метою роз'яснення 

запитів щодо документації 

конкурсних торгів  

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких 

запитів щодо документації конкурсних торгів замовник 

повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з 

викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає 

його всім особам, яким було подано документацію конкурсних 

торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена 

інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 

10 Закону. 
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Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції 

конкурсних торгів  
*Ця вимога не стосується 

учасників, які здійснюють 

діяльність без печатки згідно 

з чинним законодавством), за 

винятком оригіналів чи 

нотаріально завірених 

документів, виданих 

учаснику іншими 

організаціями 

(підприємствами, 

установами). 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 

підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 

пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному 

конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише 

одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури 

закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів 

тільки по всьому предмету закупівлі, Усі сторінки пропозиції 

конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути 

пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової 

особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки 

печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції 

конкурсних торгів учасника процедури закупівлі 

підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом 

про призначення, довіреністю, дорученням або іншим 

документом, що підтверджує повноваження посадової особи 

учасника на підписання документів . 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному 

конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки 

печатки учасника процедури закупівлі*. 

На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і адреса замовника; 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 

проведення відкритих торгів; 

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його 

адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних 

телефонів; 

- маркування: «Не відкривати до 10 год 00 хв. 22 березня 

2013р.»  

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 

процедури закупівлі повинна складатися з: 

- завірена печаткою Учасника копія Статуту або іншого 

установчого документу;(для юридичних осіб), 

- копія довідки ЄДРПОУ ( для юридичних осіб — резидентів); 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для 

фізичних осіб); 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних 

осіб та суб'єктів підприємницької діяльності), завірена 

печаткою учасника; 

- документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної 

особи в країні її місцезнаходження, легалізований у 

встановленому порядку (для нерезидента); 

- документів, що підтверджують повноваження посадової 

особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 

підпису документів пропозиції конкурсних торгів та 

документів, що підтверджують правомочність на укладення 

договору про закупівлю (повноваження щодо підпису 
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документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 

закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, 

наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим 

документом, що підтверджує повноваження посадової особи 

учасника на підписання документів); 

 - довідка, що підтверджує наявність обладнання та 

матеріально-технічної бази  

- завірені печаткою Учасника копії звіту про фінансові 

результати (форма 2) станом на 31.12.2012р., балансу (форма 

1) станом на 01.01.2013р.(для юридичних осіб),  

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 

заборгованості за кредитами; 

- цінова пропозиція згідно Додатку 2; 

- копія документів, які підтверджують якість товару (для 

бензину та дизельного палива). 

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті 

документації конкурсних торгів, розцінюється як 

невідповідність пропозиції конкурсних  торгів умовам 

документації конкурсних торгів. 

3. Забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 

4. Строк, протягом якого 

пропозиції конкурсних 

торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 

90 днів. До закінчення цього строку замовник має право 

вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій 

конкурсних торгів. 

Учасник має право: 

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого 

ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 

пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів. 

5. Кваліфікаційні критерії 

до учасників 

Кваліфікаційні критерії: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід; 

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних договорів за 2012р.; 

- наявність фінансової спроможності (баланс, довідка з 

обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 

заборгованості за кредитами); 

Вимоги, встановлені статтею 17 Закону. 

 

 

6. Інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

            Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 

пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують 

відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника 

технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до 
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закупівлі предмета закупівлі, встановленим замовником. Продукти  

нафтоперероблення  рідкі  повинні мати сертифікати 

відповідності, паспорти якості на кожну партію, відповідати 

вимогам ДСТУ та технічній специфікації замовника (Додаток 

3) 

Дизельне пальне, яке постачається, повинне бути літнім або 

зимовим паливом відповідно до сезону. 

Бензин постачається по картках або талонах. 

7. Опис окремої частини 

(частин) предмета 

закупівлі, щодо яких 

можуть бути подані 

пропозиції конкурсних 

торгів 

Учасникам можуть податі тільки одну конкурсну пропозицію  

в цілому (без розподілу по лотах). 

. 

8. Внесення змін або 

відкликання пропозиції 

конкурсних торгів 

учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою 

пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її 

подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних 

торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції 

конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані 

замовником до закінчення строку подання пропозицій 

конкурсних торгів. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий 

строк подання  пропозицій 

конкурсних торгів:  
- спосіб подання пропозицій 

конкурсних торгів: 

- місце подання пропозицій 

конкурсних торгів: 

- кінцевий строк подання 

пропозицій конкурсних торгів 

(дата, час): 

 

 

Особисто або поштою 

вул.Слов’янська набережна, 5, м.Ужгород, Закарпатська обл., 

(приймальна). 

 

22.03.2013р. до 09 год 30хв. 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і 

повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника 

замовник протягом одного робочого дня з дня надходження 

запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних 

торгів із зазначенням дати та часу. 

 

 

2. Місце, дата та час 

розкриття пропозицій 

конкурсних торгів: 

- місце розкриття пропозицій 

конкурсних торгів: 

 

 

 

 

вул.Слов’янська набережна, 5, м.Ужгород, Закарпатська обл., 

(каб 312. конференц-зал). 
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- дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів: 

 

22.03.2013р. до 10 год 00хв. 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 

торгів замовником допускаються всі учасники або їх 

уповноважені представники. Відсутність учасника або його 

уповноваженого представника під час процедури розкриття 

пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в 

розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції 

конкурсних торгів. 

Повноваження представника учасника підтверджується 

випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, 

довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника на 

участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати 

паспорт  

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних 

документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а 

також оголошуються найменування та місцезнаходження 

кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів 

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття 

пропозицій конкурсних торгів. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 

складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за 

формою затвердженою уповноваженим органом. Протокол 

розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 

членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які 

беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 

торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів 

та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій 

конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його 

запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого 

запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 

оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та 

методика оцінки пропозиції 

конкурсних торгів із 

зазначенням питомої ваги 

критерію  

5.1.1. Замовник має право звернутися до учасників за 

роз'ясненнями змісту їх пропозиції конкурсних торгів з метою 

спрощення розгляду та оцінки пропозицій. 

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник 

вивчає пропозиції з метою визначення: 

- відповідності пропозицій конкурсних торгів 

кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації 

конкурсних торгів; 

-  відповідності пропозиції вимогам Закону; 

- відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам 

документації конкурсних торгів. 

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам 

документації конкурсних торгів. 
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- відсутності підстав для відмови в участі в торгах 

відповідно до статті 17 Закону. 

Пропозицією, яка відповідає умовам документації 

конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма 

термінами, умовами та вимогами документації конкурсних 

торгів. 

5.1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-

які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни 

поданої пропозиції конкурсних торгів. 

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення 

переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 

календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних 

торгів. 

5.1.3. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється за 

критерієм ціна за кожною пропозицією окремо. 

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.  

Максимально можлива кількість балів по критерію ціна 

дорівнює 100 балів; 

Розрахунок оцінки здійснюється за формулою:  

Бобчисл=(ЦminЦобчисл)*100  
де: Бобчисл – обчислювана кількість балів; 

Цобчисл - ціна тендерної пропозиції, кількість балів якої 

обчислюється ; 

Цmin - ціна тендерної пропозиції з найнижчою ціною; 

100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”. 

 

Переможцем визнається Учасник тендерна пропозиція 

якого отримала максимальну інтегровану оцінку при оцінці 

зазначеної позиції. 

 

5.1.4. В разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або 

більше учасників мають однакову ціну, переможець 

процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів 

комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за 

участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. 

Якщо результати голосування розділилися порівну, 

вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. 

2.Виправлення 

арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 

допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у 

поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її 

оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних 

торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, 

який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає 

умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо 

учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 

його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація   - 

4. Відхилення пропозицій 

конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі 

якщо: 

1) учасник: 

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим 

статтею 16 Закону; 
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- не погоджується з виправленням виявленої замовником 

арифметичної помилки; 

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо 

таке забезпечення вимагалося замовником; 

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій 

статті 28  Закону; 

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 

документації конкурсних торгів. 

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція 

якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття 

такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 

Закону. 

5. Відміна замовником 

торгів чи визнання їх 

такими, що не відбулися  

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої 

потреби у закупівлі товарів, робіт; неможливості усунення 

порушень, які виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань державних закупівель; виявлення 

факту змови учасників; 

порушення порядку публікації оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 

процедури закупівлі, передбаченого  Законом; подання для 

участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; 

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з  

Законом; 

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 

учасників. 

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має 

бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у 

разі якщо: 

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 

перевищує суму, передбачену замовником на фінансування 

закупівлі; 

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок 

непереборної сили. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що 

не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому 

органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня 

прийняття замовником відповідного рішення та 

оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання 

договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 

конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною 

за результатами оцінки. Замовник укладає договір про 

закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого 

було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту 

пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних 

торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 

днів з дати публікації у державному офіційному друкованому 
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виданні з питань державних закупівель повідомлення про 

акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

2. Істотні умови, які 

обов'язково включаються  

до договору про закупівлю 

Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про 

закупівлю зазначені в Додатку 1 

3. Дії замовника при відмові 

переможця торгів підписати 

договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір 

про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних 

торгів або не укладення договору про закупівлю з вини 

учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно 

визначає найбільш економічно вигідну пропозицію 

конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання 

договору про закупівлю 

Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не 

вимагається 
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Додаток 1 

 

Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю 

            1. Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність 

Покупця "Товар", в асортименті, кількості та за цінами, що надається до цього 

Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти цей 

товар та оплатити його. 

1. Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути 

зменшена залежно від реального фінансування видатків.  

             2. Розрахунки за поставлений товар здійснюються в національній валюті 

України. Покупець здійснює оплату Товару постачальнику на підставі  видаткової 

накладної на протязі 30 календарних днів з моменту отримання товару. 

            3. Термін дії договору до 31.12. 2013 року.  

            4. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання. 
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Додаток 2 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 

Ми, _______________________________________________________________, 

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Паливо рідинне та газ, оливи 

мастильні продуктів нафтопереробки рідких  згідно з технічними та іншими вимогами 

Замовника торгів. 

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання 

зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 

погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у 

комерційній частині цієї пропозиції  за наступними цінами: 

 

Найменування 

товару 

Одиниці виміру Кількість Ціна за 

одиницю, грн.,  

з ПДВ 

Загальна 

вартість, грн.,  

з ПДВ 

     

     

Вартість пропозиції 

 

 

1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з 

нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього 

договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе 

зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 кал. днів з дня 

розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою 

для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні 

пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у 

прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із 

Замовником  не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 

документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 

днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних 

закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 
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Додаток 3   

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Продукти нафтоперероблення рідкі 

 

1. А-95  - 13000 л 

2. Д/п – 7000 л 

 

1. Запропонований Учасником  товар повинен мати документальне підтвердження його 

походження, якості. 

 

 

 

 


