Національний природний парк „Синевир
“ЗАТВЕРДЖЕНО”
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

/Шишига В. В../

за рішенням комітету з конкурсних торгів, згідно
протоколу засідання №1
від 14 січня 2016 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю
паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код за ДК 016-2010 19.20.2)
(дизельне паливо код заДК 021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК 021:2015 09132000-3;
моторні оливи код за ДК0 21:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК 021:2015 09211500-6;
дизельні оливи код за ДК 021:2015 09134100-8;
гідравлічні оливи код за ДК 021:2015 09211600-7;
мастильні оливи код за ДК 021:2015 09211000-1).

с. Синевир - 2016 рік

Керуючись
Законом
України
Про
здійснення
державних
закупіве
ль
№1197-УП
від
10.04.2014р.
(далі
Закон)
та
відповідними
нормативно
правовими
актами
чинного
законодавства
України,
Національний
природний
парк
„Синевир”
(далі
Замовник)
застосовує
процедуру
відкритих
торгів
в
порядку
встановленому
Законом,
та
умовами
цієї
документації
конкурсних торгів.
Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які
вживаються в
документації
конкурсних торгів
2. Інформація про
замовника торгів:
- повне найменування:

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог
Закону. Терміни, які використовуються в цій документації
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

Національний природний парк „Синевир”

- місцезнаходження:

с. Синевир,1626,Міжгірський р-н, Закарпатська обл.., 90041
Адміністрація національного природного парку «Синевир»

- посадова особа
замовника,

Шишига Василь Вікторович, головний природознавець, с.
Синевир,1626,Міжгірський р-н, Закарпатська обл.., 90041
Адміністрація національного природного парку «Синевир», кабінет
головного природознавця, тел. (031 46) 27690, Е-таі1: прр8упеууг@ икг.пеї

уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками:
3. Інформація про
предмет закупівлі
- найменування
предмету закупівлі:

- вид предмету
закупівлі:
- місце, кількість, обсяг
виконання робіт:

паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код за ДК 016-2010 19.20.2)
(дизельне паливо код заДК 021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК 021:2015 09132000-3;
моторні оливи код за ДК0 21:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК 021:2015 09211500-6;
дизельні оливи код за ДК 021:2015 09134100-8;
гідравлічні оливи код за ДК 021:2015 09211600-7;
мастильні оливи код за ДК 021:2015 09211000-1).
Товар
АЗС НІШ „Синевир”, с. Синевир,1626,
Міжгірський р-н, Закарпатська обл.., 90041.
Кількість визначено у Додатку 4цієї документації конкурсних
торгів

- строк виконання робіт:

лютий -грудень 2016 року

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 пропо
зиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта
України - гривня (ИАИ).

7. Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинні бути складені
пропозиції конкурсних

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що
готуються учасником, викладаються українською мовою.
У разі надання будь-яких документів іноземною мовою, вони
повинні бути перекладені українською. Переклад (або справжність

торгів

підпису перекладача) повинні бути засвідчені нотаріально.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації
конкурсних торгів

1. Процедура надання
роз'яснень щодо
документації
конкурсних торгів

2. Порядок проведення
зборів з метою
роз'яснення запитів
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 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.
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
статті 10 Закону.

оприлюднюється

замовником

відповідно

до

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
І.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

підписом
уповноваженої
посадової
особи
учасника,
пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

формі

за

прошита,

Учасник
процедури
закупівлі
має
право
подати
лише
одну
пропозицію
конкурсних
торгів.
Отримана
пропозиція
конкурсних
торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається
Уповноваженим органом.
Учасникам
процедури
закупівлі
подають
пропозиції
конкурсних
торгів щодо предмету закупівлі в цілому.
Усі сторінки аркуша з обох боків пропозиції конкурсних торгів
учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та
містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури
закупівлі, а також відбитки печатки*.
На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних
торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним аркушем з
маркуванням «Прошито та пронумеровано (зазначається кількість
аркушів)та засвідчено підписом Учасника та печаткою.
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
проведення відкритих торгів;

закупівлі

відповідно

до

оголошення

повне найменування учасника процедури закупівлі,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до 17.02.2016 року, 11.00 год.».
Якщо
конверти,
що
містять
пропозицію
конкурсних

його

про

адреса,

торгів,

не

оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог
документації
конкурсних
торгів,
замовник
не
несе
відповідальності
за
передчасне
розкриття
конвертів,
їх
втрату
або
запізнення,
збереження
форми
та
змісту
пропозиції
конкурсних
торгів
до
моменту її офіційного розкриття.
2. Зміст пропозиції
конкурсних
торгів
учасника
*Ця
вимога
не
стосується учасників, які
здійснюють
діяльність
як
суб’єкти
малого
підприємництва

Пропозиція
конкурсних
торгів,
яка
подається
учасником,
повинна
містити:
реєстру з переліком документів, які подає Учасник в складі
пропозиції конкурсних торгів з нумерацією сторінок;
заповненої форми «Пропозиція конкурсних торгів» згідно
Додатку № 1 до цієї документації конкурсних торгів;
оригінал або завірену копію документу, який підтверджує
повноваження
посадової
особи
або
представника
учасника
щодо
підпису
пропозиції
конкурсних
торгів
(копію
наказу
про
призначення
керівника
підприємства
на
посаду,
або
копію
протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його
керівником,
або
протоколу
засновників/виписку
з
протоколу
засновників
про
призначення
директора,
президента,
голови
правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У
разі,
якщо
підписувати
договір,
пропозицію
конкурсних
торгів
тощо
буде
інша
уповноважена
особа,
надати
підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності);

документальне

інформацію про учасника згідно Додатку № 2 до цієї документації
конкурсних торгів;
документальне підтвердження інформації про їх відповідність
учасника встановленим кваліфікаційним критеріям згідно статті
16,17 Закону та вимогам документації конкурсних торгів (Додаток
3):
документально підтвердженої інформації про необхідні технічні,
якісні
та
кількісні
характеристики
предмета
закупівлі
згідно
Додатку 4;
-документальне підтвердження провадження учасником
господарської діяльності відповідно до положень статуту, а саме:
-завірену копію статуту (для фізичної особи, в тому числі фізичної
особи-підприємця - завірену копію паспорту);
-завірену копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для фізичної
особи, в тому числі фізичної особи-підприємця - завірену копію

довідки про присвоєння ідентифікаційного коду);
-завірену
копію
свідоцтва
про
державну
реєстрацію
юридичної
особи (для фізичної особи-підприємця - завірену копію свідоцтва
про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця);
-завірену
копію
довідки
про
взяття
на
облік
(форма № 4-Ої 111);
-завірену
копію

свідоцтва

про

реєстрацію

платника

учасника

податку
платником

податку на додану вартість чи єдиного податку;
-довідка
з
податкової
інспекції
про
відсутність
заборгованості
із
сплати
обов’язкових
податків
і
зборів,дійсна
станом
на
дату
розкриття;
- завірену копію ліцензії, сертифікат відповідності, паспорт якості
(у разі наявності).
-проект Договору про закупівлю з урахуванням положень Наказу
Міністерства економіки України від 27 липня 2010 року № 925, п.2
розділу 6 цієї документації конкурсних торгів та Додатку №5 до
цієї документації конкурсних торгів.
Інформація про відсутність підстав , визначених у частині
першій і другій ст.. 17, надається в довільній формі. Спосіб
документального підтвердження згідно із законодавством
відсутності підстав, передбачених пунктами 1і, 2,4,5 і 7 частини
першої та пунктом 1 частини другої 17 ст. визначається
замовником для надання таких документів лише переможцем
процедури закупівлі.
Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати

в.Забезпечення
пропозиції конкурсних
торгів
4. Умови повернення чи
неповернення
забезпечення пропозиції
конкурсних торгів

оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
повинен подати замовнику документи, що підтверджують
відсутність підстав, визначених частиною першою і другою цієї
статті.
Для
правильного
оформлення
пропозиції
конкурсних
торгів
кожен
учасник
вивчає
всі
інструкції,
форми,
строки
та
терміни,
специфікації, наведені у документації конкурсних торгів.
Неспроможність
подати
всю
інформацію,
що
потребує
документація
конкурсних
торгів,
або
подання
пропозиції,
яка
не
відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик
учасника та потягне за собою відхилення такої пропозиції.
Якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не подав
у
складі своєї
пропозиції
документи,
а
вони
вимагаються
цією
документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього
лист роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі
підстави ненадання вищезазначених документів.
Не вимагається

Не вимагається

5. Строк, протягом
якого пропозиції
конкурсних торгів є
дійсними

Пропозиції
конкурсних
торгів
вважаються
дійсними
протягом
90
(дев’яносто) 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.

6. Кваліфікаційні
критерії до учасників

При
визначенні
кваліфікаційних
критеріїв
у
конкурсних
торгів
замовник
керується
переліком
критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

документації
кваліфікаційних

Замовником
зазначаються
кваліфікаційні
критерії
до
учасників
відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17
Закону,
та
інформація
про
спосіб
документального
підтвердження
відповідності
учасників
встановленим
критеріям
та
вимогам
згідно
із законодавством згідно Додатку 3.
7. Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
8. Опис окремої
частини (частин)
предмета закупівлі,
щодо яких можуть
бути подані пропозиції
конкурсних торгів
9. Внесення змін або
відкликання пропозиції
конкурсних торгів
учасником

7.1. Технічні, якісні та кількісні
предметом
закупівлі
викладені
в
конкурсних торгів.

характеристики послуг, що є
Додатку
№4
до
документації

Закупівля здійснюється в цілому.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію
конкурсних торгів до закінчення строку її подання.
Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів
враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення
строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Повідомлення
про
зміни
або
відкликання
пропозиції
конкурсних
торгів
готується
учасником,
запечатується,
маркується
та
відправляється у відповідності із п. 1 Розділу 3 цієї документації
конкурсних
торгів.
На
конверті
додатково
позначається
«Зміни»
або
«Відкликання»
відповідно.
Повідомлення
про
відкликання
може
також
надсилатися
засобами
зв’язку,
але
з
наступним
надсиланням
письмового
підтвердження,
із
поштовим
штемпелем
не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
Після
закінчення
кінцевого
терміну
подання
пропозицій
конкурсних торгів, внесення змін до пропозиції конкурсних торгів
не
дозволяється.
У
винятковому
випадку
на
запит
замовника
учасник
може
дати
лише
пояснення
до
змісту
пропозиції
конкурсних торів, не змінюючи її суті.
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:

Особисто або поштою
с.
Синевир,1626,
Міжгірський
р-н,
Адміністрація
національного
природного
головного природознавця

Закарпатська
обл..,
парку
«Синевир»,

90041,
кабінет

- кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів (дата,
час):

17.02.2016р. до 11.00
Пропозиції
конкурсних
торгів
повинні
бути
одержані
замовником
не пізніше часу та дати, зазначених в оголошенні про проведення
відкритих торгів.
При
поданні
пропозицій
конкурсних
торгів
поштою,
пропозиція
конкурсних торгів вважається поданою, якщо вона була отримана
замовником
до
часу
та
дати,
зазначених
в
оголошенні
про
проведення відкритих торгів.
Пропозиції
конкурсних
торгів,
отримані
замовником
після
закінчення
строку
їх
подання,
не
розкриваються
і
повертаються
учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом 1 (одного) робочого дня з
дня
надходження
запиту
підтверджує
надходження
пропозиції
конкурсних
торгів
із
зазначенням
дати
та
часу.
Відмова
або
ухилення
замовника
від
негайного
отримання
пропозиції
конкурсних
торгів,
що
подаються
особисто,
є
підставою
для
оскарження.

2. Місце, дата та час
розкриття пропозицій
конкурсних торгів:
- місце розкриття
пропозицій конкурсних
торгів:

с.Синевир,1626Міжгірськийр-н, Закарпатська обл. 90041,
Адміністрація національного природного парку «Синевир», кабінет
головного природознавця

дата та час розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів:

Дата: 17.02.2016 р.
Час. 11.30 год.
Розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
здійснюється
в
день
закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в
оголошенні про проведення відкритих торгів.
До
участі
у
процедурі
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
замовником
допускаються
всі
учасники,
що
подали
пропозиції
конкурсних
торгів
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.
Конверти,
позначені
«Зміни»
або
«Відкликання»,
відкриваються
та
прочитуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за

якими
було
подане
відповідне
письмове
повідомлення
про
відкликання
згідно
з
пунктом
9
розділу
3
цієї
документації
конкурсних торгів, не відкриваються.
За
підроблення
документів
учасник
конкурсних
торгів
несе
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Повноваження
представника
учасника
підтверджується
протоколом
засновників/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
або інший документ, що посвідчує особу.
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,
встановленою 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 1 (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
І. Перелік критеріїв та
методика оцінки
пропозиції конкурсних
торгів із зазначенням
питомої ваги критерію

Замовник
може
попросити
учасника
розтлумачити
або
прокоментувати
його
пропозицію
конкурсних
торгів
з
метою
спрощення
її
розгляду,
оцінки
та
зіставлення
з
іншими
пропозиціями.
Не
приймається,
не
обговорюється
та
не
дозволяється
внесення
жодних
змін
до
пропозицій
конкурсних
торгів
щодо
їх
суті,
включаючи
зміни,
спрямовані
на
коригування
пропозиції
конкурсних
торгів,
яка
не
відповідає
формальним
вимогам
документації
конкурсних
торгів,
з
метою
приведення
її
у
відповідність із такими вимогами.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з
питань
внесення
змін
до
змісту
або
ціни
поданої
пропозиції
конкурсних торгів.
До
детального
оцінювання
пропозицій
замовник
попередньо
вивчає
пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:
- підписана належним чином;
- відповідає вимогам документації конкурсних торгів.
Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає вимогам
документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з
усіма термінами та умовами документації конкурсних торгів.

Якщо
пропозиція
не
відповідає
відхиляється
замовником
і
не
відповідність
шляхом
коригування,

хоча
б
одній
вимозі,
вона
може
згодом
приводитись
у
зміни
невідповідних
відхилень

або застережень.
Після
перевірки
пропозицій
конкурсних
торгів
на
правильність
оформлення
та
відповідність
кваліфікаційним
вимогам
і
умовам
цієї
документації
конкурсних
торгів,
починається
їх
оцінка
та
визначення
переможця.
Замовник
оцінює
та
порівнює
пропозиції
конкурсних торгів, що не були відхилені.
Під час оцінки замовником пропозицій конкурсних торгів
використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку № 6.
Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів
та визначення переможця торгів становить не більше 20 (двадцяти)
робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів
складається
протокол
оцінки
пропозицій
конкурсних
торгів
за
формою, встановленою Уповноваженим органом.
2. Виправлення
арифметичних
помилок

Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають
вимогам
документації
конкурсних
торгів,
перевіряються
замовником
на
предмет
арифметичних
помилок.
Помилки
виправляються замовником у такій послідовності:
при розходженні між сумами, вказаними літерами та в
-

цифрах, сума літерами є визначальною;
при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною,
одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість,

ціна
за
одиницю
є
визначальною,
а
підсумкова
ціна
виправляється.
Якщо,
на
погляд
замовника,
в
ціні
за
одиницю
є
явне
зміщення
десяткового
розподілювача,
в
такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною,
а ціна за одиницю виправляється.
Замовник
має
право
на
виправлення
арифметичних
помилок
за
умови
отримання
ним
письмової
згоди
уповноваженої
особи
учасника на такі виправлення.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок,
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація

Учасник
відповідає
за
одержання
будь-яких
та
всіх
необхідних
дозволів,
ліцензій,
сертифікатів
(у
тому
числі
експортних
та
імпортних)
на
послуги,
що
надаватимуться
за
Договором
про
закупівлю, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції
конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання,
а замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати
незалежно від результату процедури закупівлі.

3.1. Порядок
отримання
документації
конкурсних торгів

На
учасника
переможця
можуть
покладатися
витрати
за
інформаційні
послуги,
які
надає
«Вісник
державних
закупівель»
(термінова публікація оголошень)
Замовник
безоплатно
надає
документацію
конкурсних
торгів
всім
бажаючим,
які
подають
офіційний
запит
до
замовника
торгів.
Спосіб отримання документації конкурсних
поштою (у тому числі електронною поштою).

торгів

-

особисто

або

3.2. Відхилення
пропозицій конкурсних
торгів

Замовник
приймає
рішення
про
відмову
процедурі
закупівлі
та
зобов’язаний
конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

учаснику
в
відхилити

-учасник
не
відповідає
статтею 16 Закону;

кваліфікаційним

критеріям,

встановленим

помилки;

з

замовником

арифметичної

не

погоджується

виправленням

участі
у
пропозицію

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке
забезпечення вимагалось замовником;
-наявні

підстави,

зазначені

у

статті

17

та

частині

сьомій

статті

28

цього Закону;
-пропозиція
конкурсних
конкурсних торгів.
Замовник може прийняти
процедурі
закупівлі
та
торгів учасника, у разі якщо:

торгів

не

рішення
може

1)
учасник
має
заборгованість
(обов’язкових платежів);
2)
учасник
не
провадить
положень його статуту.

відповідає

умовам

документації

про відмову учаснику в участі у
відхилити
пропозицію
конкурсних
із

господарську

сплати

податків

діяльність

і

зборів

відповідно

до

Інформація
про
відхилення
пропозиції
конкурсних
торгів
із
зазначенням
підстави
надсилається
учаснику,
пропозиція
якого
відхилена,
протягом
3
(трьох)
робочих
днів
з
дня
прийняття
замовником
такого
рішення
та
оприлюднюється
відповідно
до
статті 10 Закону.
3.3. Оскарження
процедури закупівлі

Оскарження
18 Закону.

процедури

закупівлі

відбувається

відповідно

до

статті

5.Відміна Замовником
торгів чи визнання їх
такими, що не
відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і
послуг;
-

-

-

-

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 цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій
конкурсних
торгів,
а
в
разі
здійснення
закупівлі
за
рамковими
угодами
з
кількома
учасниками-менше
трьох
пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів 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
в
документації
конкурсних торгів. Торги може бути відмінено частково (за

лотом).
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;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і

послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися,
надсилається
замовником
Уповноваженому
органу
та
усім учасникам протягом 3 (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.
Протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийняття рішення про
визначення
переможця
замовник
надсилає
переможцю
торгів
повідомлення
про
акцепт
пропозиції
конкурсних
торгів,
а
іншим
учасникам
письмове
повідомлення
про
результати
торгів
із
зазначенням
найменування
та
місцезнаходження
учасникапереможця,
пропозицію
конкурсних
торгів
якого
визнано
найбільш
економічно вигідною за результатами оцінки.
Переговори
між
замовником
та
учасником,
що
став
переможцем
торгів, мають конфіденційний характер.
Повідомлення
про
акцепт
пропозиції
обов’язково
публікується
у
державному
офіційному
друкованому
видані
з
питань
державних
закупівель.

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.
З
метою
забезпечення права на оскарження рішень замовника Договір про
закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати
публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань
державних
закупівель
повідомлення
про
акцепт
пропозиції
конкурсних торгів.
Договір
про
закупівлю,
укладений
із
порушенням
строків,
передбачених Законом та цією документацією конкурсних торгів, є
нікчемним.
Оголошення
про
результати
проведення
процедури
закупівлі
публікується
в
державному
офіційному
друкованому
виданні
з
питань
державних
закупівель
та
розміщується
на
веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону протягом 7
(семи) днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття
рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.
2. Істотні умови, які
обов ’язково
включаються до
договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно
до положень Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні Договору
про закупівлю повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту
пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю
продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні
змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного
виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та
узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про
закупівлю.
Істотними умовами договору про закупівлю є:
- предмет договору (найменування, номенклатура,
асортимент);
- порядок здійснення оплати;
-

ціна договору;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання

робіт;
- строк дії договору;
- права та обов’язки сторін;
- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів
закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
- відповідальність сторін.
У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов,
Договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник
вчинив фактичні дії щодо виконання Договору про закупівлю,
правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного
кодексу України.

Основні умови Договору про закупівлю визначаються у Додатку №
5.Договір про закупівлю є нікчемним, у разі його укладення в
період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18
Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків,
передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31
Закону, абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 Закону та
абзацом першим частини третьої статті 39 Закону.
3. Дії замовника при
відмові переможця
торгів підписати
договір про закупівлю

4. Забезпечення
виконання договору про
закупівлю

У

разі

письмової

відмови

учасника-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, крім тих випадків, коли всі
пропозиції конкурсних торгів було відхилено.
Не вимагається

Додаток 1

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ НА
ЗАКУПІВЛЮ
паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код ДК 016-2010 19.20.2)
(дизельне паливо код заДК 021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК 021:2015 09132000-3;
моторні оливи код за ДК0 21:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК 021:2015 09211500-6;
дизельні оливи код за ДК 021:2015 09134100-8;
гідравлічні оливи код за ДК 021:2015 09211600-7;
мастильні оливи код за ДК 021:2015 09211000-1).
Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах
свою пропозицію конкурсних торгів:
1. Повне найменування Учасника________________________________________________________________
2. Адреса (юридична та фактична)________________________________________________________________
3. Телефон/факс_______________________________________________________________________________
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові)________________________________________________________
5. Код ЄДРПОУ______________________________________________________________________________
6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце
реєстрації; спеціалізація_______________________________________________________________
7. Коротка довідка про діяльність фірми________________________________________________________
8. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів без ПДВ, грн.:
Цифрами_________________________________________________________________________________________
Літерами_________________________________________________________________________________________
9. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ, грн.:
Цифрами_________________________________________________________________________________________
Літерами__________________________________________________________________________________________
10.Умови розрахунків :__________________________________________________________________________
(вказується Учасником: відстрочка платежу_____________ днів)
11. Строк поставки:______________________________днів (вказується Учасником з моменту
отримання заявки від замовника)
12.
Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами
процедури закупівлі
13. Додаткові відомості
14 Цінова пропозиція:

№ п/п
1

Найменування товару

Одиниця
виміру

Кількість

л

22000

л

42000

3

Бензин А-95 або
еквівалент
Дизельне паливо (ДП) або
еквівалент
Дизельні оливи

л

4500

4

Моторні оливи

л

300

5

Редукторні оливи

л

700

6

Гідравлічні оливи

л

2500

7

Мастильні оливи

л

500

2

Ціна за одиницю,
грн. з ПДВ

Загальна вартість
по найменуванню,
грн. з ПДВ

Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ
До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів Ваша документація конкурсних торгів 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.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з
моменту
закінчення
строку
подання
пропозицій
конкурсних
торгів,
встановленого
Вами.
Наша
пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення
зазначеного терміну.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не
раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж
через 30 робочих днів з дня акцепту пропозиції.
МП
(Підпис керівника підприємства, організації, установи)
Заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 13, є обов’язковим.

Додаток № 2

Інформація про учасника1

1.

Повне та скорочене найменування учасника

2.Адреса (юридична та фактична (поштова)) учасника
3.Телефон/факс
4. Засновник (прізвище, ім’я по батькові)

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові, посада)
5.
Юридичний статус та організаційно - правова форма учасника, дата утворення, місце
реєстрації, спеціалізація

6. Коротка довідка про діяльність учасника
7.

Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами

процедури закупівлі

(Підпис керівника підприємства, організації, установи) МП

1

Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов 'язковим

Додаток 3

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції
учасника кваліфікаційним критеріям
Кваліфікаційні критерії (ст.
Документ
16)
Наявність обладнання та
Довідка (складена в довільній формі)
про наявність в учасника (перелік) АЗС
матеріально-технічної бази
(власних або на договірних засадах) та
їх розташування
Наявність працівників
Довідка (складена у довільній формі)
про наявність працівників відповідної
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та
кваліфікації, які мають необхідні
досвід
знання та досвід
Наявність документально
Довідка (складена у довільній формі)
про досвід виконання аналогічних
підтвердженого досвіду
виконання аналогічних
договорів за 2014-2015 роки, не менше
трьох.
договорів
Наявність фінансової
-баланс підприємства за останній
спроможності (баланс, звіт
звітній період ( 2015р.);
- звіт про фінансові результати
про фінансові результати, звіт
про рух грошових коштів,
підприємства за останній звітній період
(2015р.);
довідка з обслуговуючого
банку про відсутність
- звіт про рух грошових коштів
підприємства за останній звітній період
(наявність) заборгованості за
кредитами, довідка ДФС про
( 2015р.);
відсутність заборгованості зі
- довідка з обслуговуючого банку про
відсутність (наявність) заборгованості
сплати податків і зборів
за кредитами дійсна на дату розкриття.
довідка ДФС про відсутність
заборгованості зі сплати податків і
зборів
У разі якщо учасник відповідно до
норм чинного законодавства не
зобов’язаний складати вказані
документи, такий учасник подає інші
фінансові документи, що є для нього
документами фінансової звітності.
Кваліфікаційні критерії (ст..
Документ
17)
Відомості про рішення органів АМКУ
Суб’єкт господарювання
(учасник або учасник
щодо визнання вчинення суб’єктами
господарювання порушень
попередньої кваліфікації)
протягом останнії трьох років
законодавства про захист економічної
притягувався до
конкуренції у вигляді
антиконкурентних узгоджених дій, які
відповідальності за
стосуються спотворення результатів
порушення, передбачене
торгів
пунктом 4 частини другої
статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України “Про захист
економічної конкуренції», у
вигляді вчинення анти
конкурентних узгоджених
дій, які стосуються
спотворення результатів

Вимоги до документу
Оригінал документа за
підписом уповноваженої
особи учасника завірений
печаткою
Оригінал документа за
підписом уповноваженої
особи учасника завірений
печаткою
Оригінал документа за
підписом уповноваженої
особи учасника завірений
печаткою
Копії документів за підписом
уповноваженої особи
учасника завірений печаткою
з відміткою про одержання
органу, в який подається
звітність (штамп, квитанція)

Оригінал довідки з
обслуговуючого банку.

Оригінал довідки ДФС.

Вимоги до документу
Оригінал або нотаріально
завірена копія інформаційної
довідки видана
Антимонопольним комітетом
України.дійсну на дату
розкриття.

торгів
У Єдиному реєстрі
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців відсутня
інформація, передбачена
частиною другою ст.. 17
Закону України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців» про
кінцевого бенефіціарного
власника
(контролера)юридичної
особи-резидента України, яка
є учасником (учасником
попередньої кваліфікації)
Юридична особа, яка є
учасником або учасником
попередньої кваліфікації, не
має антикорупційної
програми чи уповноваженого
з реалізації антикорупційної
програми, якщо вартість
закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) або робіт
дорівнює або перевищує 20
мільйонів гривень
Відомості про юридичну
особу, яка є учасником або
учасником попередньої
кваліфікації, внесено до
Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушення

Довідка, про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера)юридичної
особи-резидента України, яка є
учасником (учасником попередньої
кваліфікації)

Оригінал або нотаріально
завірена копія інформаційної
довідки з Єдиного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців про
кінцевого бенефіціарного
власника, видана Державним
реєстратором України.дійсну
на дату розкриття.

Антикорупційну програму
якщо вартість закупівлі
товару (товарів), послуги
(послуг) або робіт дорівнює
або перевищує 20 мільйонів
гривень

Довідка, яка підтверджує що юридичну
особу не було притягнуто згідно із
законом до відповідальності за
вчинення у сфері державних закупівель
корупційного правопорушення

Оригінал або нотаріально
завірена копія інформаційної
довідки з Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення,
видана Міністерством юстиції
України.дійсну на дату
розкриття.

Службова (посадова)особа
учасника або учасника
попередньої кваліфікації, яку
уповноважено учасником або
учасником попередньої
кваліфікації представляти
його інтереси під час
проведення процедури
закупівлі, фізичну особу, яка
є учасником або учасником
попередньої кваліфікації,
було притягнуто згідно із
законом до відповідальності
за вчинення у сфері
державних закупівель
корупційного
правопорушення

Довідка, яка підтверджує що Учасника
процедури закупівлі не було
притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері
державних закупівель корупційного
правопорушення

Оригінал або нотаріально
завірена копія інформаційної
довідки з Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення,
видана Міністерством юстиції
України.дійсну на дату
розкриття.

Фізична особа, яка є
учасником або учасником
попередньої кваліфікації,
була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих

Довідка, яка підтверджує, що фізичну
особу, яка є учасником або учасником
попередньої кваліфікації, була
засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої

Оригінал або нотаріально
завірена копія інформаційної
довідки видана Управлінням
МВСУ.дійсну на дату
розкриття.

мотивів, судимість з якої не
знято або не погашено у
встановленому законом
порядку
Службова (посадова) особа
учасника або учасника
попередньої кваліфікації, яку
уповноважено учасником або
учасником попередньої
кваліфікації представляти
його інтереси під час
проведення процедури
закупівлі, була засуджена за
злочин, вчинений з
корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому
законом порядку
Пропозиція конкурсних
торгів (кваліфікаційна, цінова
пропозиція) подана
учасником процедури
закупівлі, який є пов’язаною
особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з
членом (членами) комітету з
конкурсних торгів замовника.
Учасник або учасник
попередньої кваліфікації
визнаний у встановленому
законом порядку банкрутом
та відносно нього відкрита
ліквідаційна процедура.

не знято або не погашено у
встановленому законом порядку

Довідка, яка підтверджує, що службова
(посадова) особа учасника або
учасника попередньої кваліфікації, яку
уповноважено учасником або
учасником попередньої кваліфікації
представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, була
засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено у
встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально
завірена копія інформаційної
довідки видана Управлінням
МВСУ.дійсну на дату
розкриття.

Довідказ Єдиної бази даних про
відсутність підприємства Учасника в
єдиній базі даних про підприємства
щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство.

Оригінал або нотаріально
завірена копія інформаційної
довідки видана Міністерством
юстиції України, дійсну на
дату розкриття.

Додаток 4

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Найменування товару

Одиниця
виміру

Кількість

Бензин А-95 або еквівалент

л

22000

Дизельне паливо (ДП) або еквівалент
Дизельні оливи

л
л

42000

Моторні оливи

л

300

Редукторні оливи

л

700

Гідравлічні оливи

л

2500

Мастильні оливи

л

500

4500

1.
Наявність розгалуженої мережі АЗС (у тому числі власних) в Україні.;
2.
Наявність документа, що підтверджує наявність заправочних станцій (у тому числі
власних) Учасника, адреси розташування заправочних станцій в Україні.
3.
Бензин та ДП повинні відповідати Державним стандартам та технічним умовам заводіввиробників і мати паспорта якості на кожну партію товару та сертифікати відповідності;
4. Доставка палива на АЗС Замовника.
5.
Бензин А-95 повинен відповідати ДСТУ 4839:2007 «Бензини
умови», затверджений наказом Держспоживстандарту України № 244 від 03 жовтня 2007.

автомобільні.

Технічні

Дизельне
палтво
(ДП)
повиненно
відповідати
ДСТУ
4840:2007
«Паливо
дизельне.
Технічні умови», затверджений наказом Держспоживстандарту України № 244 від 03 жовтня
2007. Дизельне паливо повинно бути літнім або зимовим паливом відповідно до сезону.
Примітки:
****Усі

показники

еквіваленту

мають

відповідати

ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ та бути не гіршими . Товар, що пропонується - новий.

характеристикам

товару,

зазначеного

у

Додаток 5

Форма «Основні умови, які обов ’язково будуть включені до договору про закупівлю»
Учасник не повинен відступати від даної форми.
Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю
1.

Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця, визначений за цінами (далі -

„товар"), який зазначений у специфікації, що додається до Договору про закупівлю і є його
невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти цей товар та оплатити його.
Найменування, номенклатура, асортимент, кількість товару:
___________________ (визначається відповідно до вимог документації конкурсних торгів та
умов пропозиції конкурсних торгів).
2. Якість товару повинна відповідати вимогам стандартів, а також умовам, встановленим
чинним законодавством до товару даного виду та документації конкурсних торгів.
3.
У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
4. Постачальник здійснює поставку товару протягом___________________календарних днів з дня подання
письмової заявки Покупцем (визначається відповідно до умов пропозиції конкурсних торгів).
Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним
законодавством України.
5. Порядок здійснення оплати: розрахунки за товар здійснюються на умовах відстрочки
платежу протягом_________ банківських днів з дня поставки товару (визначається відповідно до
умов пропозиції конкурсних торгів).
У
разі
затримки
бюджетного
фінансування
розрахунок
за
поставлений
товар
здійснюється
протягом
3-х
банківських
днів
з
дати
отримання
Покупцем
бюджетного
призначення
на
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
6. Ціна договору:_______________________ (визначається відповідно до умов пропозиції конкурсних
торгів).
7. Термін та місце поставки товару: лютий-грудень 2016 року;
АЗС НІШ „Синевир”, с. Синевир,1626, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, 90041.
8. Строк дії договору: договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до
31 грудня 2016 року.
9. Права та обов'язки сторін:
Покупець зобов’язаний:
- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за
поставлений товар.
Покупець має право:
у випадку виникнення претензій за якістю поставленого товару, відмовитися від приймання
товару
неналежної
якості,
про
що
повинен
бути
складений
акт.
Присутність
представника
Постачальника при цьому обов'язкова.

- достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши
про це його у строк не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів.
- контролювати поставку товару.
Постачальник зобов’язаний:
- забезпечити поставку товару на АЗС у строки, встановлені цим договором;
- забезпечити поставку якісного товару;
- замінити товар неналежної якості, впродовж трьох робочих днів з моменту отримання
обґрунтованої претензії від Покупця.
Постачальник має право:
- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) отримати плату за
поставлений товар.
10. Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального
фінансування видатків:
Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Замовник має право скоригувати обсяги закупівлі товарів, що закуповуються (в сторону
зменшення) у разі зменшення реального фінансування видатків на ці цілі.
11. Відповідальність сторін:
За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
За порушення умов договору Постачальник виплачує Покупцю пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від несвоєчасно поставленого товару, за кожний день прострочення.
Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору
поставки.

(посада особи)
М.П. (за наявності)

(підпис)

(П.І.Б.)

Додаток № 6

Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна;
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
Кількість

балів

кожної

пропозиції

визначається

сумарно.

Максимально

можлива

дорівнює 100.
1. Кількість балів по критерію ціна дорівнює 100 балам.
Методика оцінки
1.

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої

найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.
Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Цтіп/Цобчисл*100, де
Б обчисл - обчислювана кількість балів;
Цтіп - найнижча ціна;
Цобчисл - ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
100 - максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.

кількість

балів

ПРОТОКОЛ
засідання комітету з конкурсних торгів
№2 від 14 січня 2016 року.
Порядок денний:
1 .Вибір процедури закупівлі на закупівлю паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код
заДК016-2010 19.20.2) (паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1).
2.Затвердження документації конкурсних торгів по паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (код за ДК 016-2010 19.20.2) ( паливо дизельне код за ДК021:2015
09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015
09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за
ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні
оливи код за ДК021:2015 09211000-1).
Слухали:
Голову комітету з конкурсних торгів, який повідомив про необхідність закупівлі
палива рідинного та газу; олив мастильних ( паливо дизельне код за ДК021:2015
09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015
09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за
ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні
оливи код за ДК021:2015 09211000-1). Очікувана вартість закупівлі становить
1550000,00 грн.
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Наталія Іванівна повідомила, згідно
діючого законодавства у сфері закупівель, найбільш прийнятною та прозорою процедурою
закупівлі палива рідинного та газу; олив мастильних ( паливо дизельне код за ДК021:2015
09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015
09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за
ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи
код за ДК021:2015 09211000-1) є відкриті торги.
Голова комітету з конкурсних торгів запропонував провести голосування з приводу
проведення закупівлі палива рідинного та газу; олив мастильних ( паливо дизельне код за
ДК021:2015 09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за
ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи
код за ДК021:2015 09134100-8: гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні
оливи код за ДК021:2015 09211000-1) за процедурою відкритих торгів.
Усі члени комітету з конкурсних торгів проголосували з приводу проведення закупівлі
палива рідинного та газу; олив мастильних ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9:
бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК02! :2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1) за процедурою відкритих торгів.
За
Члени комітету:
Шишига Вас. Вік. за;
Субота Лід. Анд. за:
Сятиня Ол. Гав за;
Кут Нат. Ів. за;

Росада Вас. Анд. за
Проти -.
Утримались-.
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Наталія Іванівна надала всім членам
комітету з конкурсних торгів проект документації конкурсних торгів на закупівлю
палива рідинного та газу; олив мастильних ( паливо дизельне код за ДК021:2015
09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015
09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за
ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7;
мастильні оливи код за ДК021:2015 09211000-1
Документація конкурсних торгів складена відповідно до Закону України «Про
здійснення державних закупівель».
Голова комітету з конкурсних торгів Шишига Василь Вікторович запропонував
затвердити документацію конкурсних торгів на закупівлю палива рідинного та газу;
олив мастильних ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК021 ;2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код заДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1
Усі члени комітету з конкурсних торгів проголосували з приводу затвердження
документації конкурсних торгів на закупівлю палива рідинного та газу; олив мастильних
( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9; бензин код за ДК021:2015
09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні
оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1
За
Члени комітету:
Шишига Вас. Вік. за;
Субота Лід. Анд. за;
Сятиня Ол. Гав. за;
Кут Нат. Ів. за;
Росада Вас. Анд. за
Проти -.
Утримались-.
Ухвалили:
1.
Доручити секретарю комітету з конкурсних торг ів Кут Наталії Іванівні розмістити
оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю палива рідинного та газу;
олив мастильних ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливикодзаДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1 на веб-порталі Мінекономрозвитку, як уповноваженого органу з
питань державних закупівель, а саме на офіційному загальнодержавному веб-порталі
«Державні закупівлі» та на власному веб-сайті згідно діючого законодавства у сфері
державних закупівель.
2. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів Кут Наталії Іванівні
опублікувати документацію конкурсних торгів на закупівлю палива рідинного та газу;
олив мастильних ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи Код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1 відповідно до Закону України «Про здійснення державних

закупівель» на сайті Уповноваженого органу та здійснювати видачу документації
конкурсних торгів на закупівлю палива рідинного та газу; олив мастильних ( паливо
дизельне код за ДК021:2015 09134200-9; ензин код за ДК021:2015 09132000-3;
моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:201 5
09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за
ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за ДК021:2015 09211000-1 всім
учасникам, що надіслали листи з проханням зареєструвати їх. як учасників торгів на
закупівлю палива рідинного та газу; олив мастильних (паливо дизельне код за
ДК021:2015 09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за
ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні
оливи код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015
09211600-7; мастильні оливи код за ДК021:2015 09211000-1

Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний природознавець ТТТитттига Василь Вікторович
(посада, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер Субота Лідія Андріївна
(посада, прізвище, ініціали)
Начальник ПЕВ Сятиня Олена Гаврилівна
(посада, прізвище, ініціали)
Юрист Росада Василь Андрійович
(посада, прізвище, ініціали)
Провіяний бухгалтер Кут Наталія Іванівна______________
(посада, прізвище, ініціали)
Голова комітету з конкурсних торгів ТТТитттига. В. В.
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Н. І.
(прізвище, ініціали)

(підписі

/ (пі дпиб)

-і

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19.09.2014Ш106
Оголошення
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замочник):
1.1.Найменування: Національний природний парк „ Синевир "
1.2.Код за ЄДРОПОУ: 05384614
1.3.Місцезнаходження:
с. Синевир, 1626, Адміністрація національного природного парку
«Синевир» Закарпатська обл.., Міжгірськийр-н, с. Синевир, 90041.
1.4.
Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35226299010597 в ГУДКС'У
Закарпатської обл.
1.5.
Посадові особи замовника (генерального 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 Е-маі!); Шишига Василь Вікторович, головний
природознавець,
Адміністрація
національного
природного
парку
«Синевир»,
кабінет
головного
природознавця, с. Синевир, 1626, Закарпатська обл... Міжгірськийр-н, с. Синевир, 9004Ітел. (031 46)
27690, Е-таіІ: прр- хупеууг(а: икг.пеі.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі:
1550000,00грн.
3.
Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується
інформація про закупівлю: м>м>м>.прр-нупеууг.пеі. иа
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1 Найменування предмета закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код за
ДК 016-2010 19.20.2) (паливо дизельне код заДК021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК02І. 2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021.2015 09211000-1).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 найменувань.
4.3.Місце
поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗСНПП„Синевир", 90041,
Закарпатська обл., Міжгірськийр-н, с. Синевир, 1626,
4А. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лютий -грудень 2016р.
5.
Місце отримання документації конкурсних торгів: : с. Синевир, 1626, Адміністрація
національного природного парку «Синевир» Закарпатська обл.., Міжгірськийр-н, с. Синевир, 90041.
6.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник)
вимагає його надати):
6.1. Розмір: не вимагається.
6.2. Вид.
6.3. Умови надання.
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1.
Місце: : с. Синевир, 1626, Адміністрація національного природного парку «Синевир» ,
кабінет головного природознавця. Закарпатська обл.., Міжгірськийр-н, с. Синевир, 90041.
7.2. Строк: 17.02.2016р. 11.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1.
Місце: : с. Синевир, 1626, Адміністрація національного природного парку «Синевир» ,
кабінет головного природознавця, Закарпатська обл.., Міжгірський р-н, с. Синевир, 90041.
8.2. Дата: 17.02.2015р.
8.3. Час: 11.30
9. Інформація про рамкову угоду:
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода:
ь учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:
//сЛч>,ЮЛДодаткова інформація: для отримання додаткової інформації звертатись за теп.
/031 &6)2-76-Тл\‘
Голрвний природознавець-

Шишига В. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014
№1106
Річний план закупівель
на 2016 рік
Національного природного парку „Синевир”, код за ЄДРПОУ 05384614

Предмет закупівлі
1
паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (код за ДК 016-2010
19.20.2)
(диз,ельне паливо код заДК
021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК 021:2015
09132000-3;
моторні оливи код за ДК0
21:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК
021:2015 09211500-6;
дизельні оливи код за ДК
021:2015 09134100-8;
гідравлічні оливи код за ДК
021:2015 09211600-7;
мастильні оливи код за ДК
021:2015 09211000-1).

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
2

2210
2401160

Очікувана вартість
предмета закупівлі

3

1550000.00грн.
(один мільйон п’ятсот
п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.
3 ПДВ)

Процедура
закупівлі
4

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітка
6
Головний розпорядник
бюджетних коштів:
Міністерство екології та
природних ресурсів України,

Відкриті
торги

лютий
2016 року

Обґрунтування вибору
процедури закупівлі: відповідно
до п. 1 ст. 20 ЗУ про закупівлі

ПРОТОКОЛ
засідання комітету з конкурсних торгів
№1 від 14 січня 2016 року.
Порядок денний:
1 .Ознайомлення та затвердження річного плану державних закупівель на 2016 рік.
Слухали:
Голову комітету з конкурсних торгів Шишига
затвердження річного плану державних закупівель на 2016 рік.

Василя

Вікторовича

про

Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Наталія Іванівна нагадала,
до ст.. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-УІІ
2014 року закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план

що
від
та

необхідність
відповідно
10 квітня
зміни до

нього
обов’язково
безоплатно
оприлюднюються
на
веб-порталі
Уповноваженого
органу
з
питань закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або зміни
до нього. Річний план та зміни до нього замовник також оприлюднює на власному веб-сайті
або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів.
Голова
комітету
з
конкурсних
торгів
Шишига
Василь
Вікторович
запропонував
провести голосування щодо пропозиції затвердження річного плану на 2016 рік.
Усі
члени
комітету
з
конкурсних
торгів
проголосували
з
приводу
затвердження
річного плану закупівель на 2016 рік.
За
Члени комітету:
Шишига Вас. Вік. за;
Субота Лід. Анд. за;
Сятиня Ол. Гав. за;
Кут Нат. Ів. за;
Росада Вас. Анд. за
Проти
Утримались-.
Ухвалили:
1.
Затвердити річний план закупівель на 2016 рік оприлюднити та направити
відповідно до законодавства у відповідні державні установи.

Головний природознавець Шишига Василь Вікторович
(посада, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер Субота Лідія Андріївна
(посада, прізвище, ініціали)
Начальник ПЕВ Сятиня Олена Гаврилівна
(посада, прізвище, ініціали)
Юрист Росада Василь Андрійович
(посада, прізвище, ініціали)
Провідний бухгалтер Кут Наталія Іванівна_______________
(посада, прізвище, ініціали)
Голова комітету з конкурсних торгів Шишига.. В. В.
(прізвище, ініціали)
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Н. І.
(прізвище, ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106
Реєстр
отриманих пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
1.
Замовник:
1.1.Найменування: національний природний парк „Синевир”.
1.2.Місцезнаходження,
с. Синевир. 1626. Адміністрація національного природного парку’ «Синевир»
Закарпатська обл... Міжгірський р-н. с. Синевир. 90041.
1.3.Відповідальний за проведення торгів: Шишига Василь Вікторович, тел./телеф. (03146) 2-76-12.
2. Інформація про предмет закупівлі: псиїиво рідинне та газ; оливи мастильні (код за ДК 016-2010
19.20.2) (паливо дизельне код заДК021.2015 09134200-9;бензин код заДК021.2015 09132000-3;
моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6;
дизельні оливи код заДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7;
мастильні оливи код за ДК021.2015 09211000-1) (предмет закупівлі визначається замовником у
порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного
державного класифікатора)).
3.Вид процедури закупівлі: відкриті торги.
4.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10 (18.01.2016) від 18.01.2016р.
№ оголошення 010701
4.Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій):______
Дотримання
Підпис особи,
Повне найменування (для
передбачених у
яка
документації
№ Дата, час і юридичної особи) або прізвище,
зареєструвала
конкурсних торгів
з/п
спосіб
ім’я по батькові (для фізичної
пропозицію
Примітка
(запиті цінових
конкурсних
отримання
особи), код за ЄДРПОУ
пропозицій) вимог
торгів
(особисто, з /реєстраційний номер облікової
(кваліфікаційну
використанням картки платника податків*
щодо форми
подання пропозиції пропозицію,
електронних учасника процедури закупівлі,
конкурсних торгів цінову
засобів або
який надав пропозицію
поштою тощо) конкурсних торгів (кваліфікаційну
(кваліфікаційної пропозицію), та
пропозиції, цінової підпис особи,
пропозицію, цінову пропозицію)
пропозиції) яка передала її
особисто (якщо
передано
рСЄб{4СТО)
17.02.2016р. Товариство з обмеженою
Дотримано
8,35
відповідальністю «Торговий дім
«САНОЙЛ»,код 39197130
17.02.2016р. Товариство з обмеженою
Дотримано
особисто 9,45 відповідальністю «ТемірТрансЗахід», код 34197267
*серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
6. Інша інформація.
7.

Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) закінчилося
17 лютого 2016 року о 11.00 год .
(дата)

(час)
Голова комітету з конкурсних ті

ТТТитттига Вас. Вік.
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсні

Кут Нат. Ів.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014
№1106
ПРОТОКОЛ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій
№ 3 від 17 лютого 2016 року.
1. Замовник:
1.1. Найменування: національний природний парк „ Синевир
1.2. Місцезнаходження: с. Синевир. 1626. Адміністрація національного пуиуодно/о парку
«Синевир» Закарпатська обл... Міжгірський р-н, с. Синевир, 90041.
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Шишига Василь Вікторович
Телефон (03146)2-76-12.
Телефакс (03146)2-76-12.
2. Інформація про предмет закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код заДК
016-2010 19.20.2) (паливо дизельне код заДК02!:20І5 09134200-9;бензин код за
ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи
код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні
оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код заДК021:2015 09211000-1)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10
(18.01.2016)
від 18.01.2016р. № оголошення 010701
4.Розкриття
пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових
пропозицій) відбулося: 17 лютого 201 броку 11.30
(дата)
(час)
Місце
розкриття:
с.
Синевир.
1626.
Адміністрація
національного
природного
парку
«Синевир».
кабінет
головного
природознавця.
Закарпатська
обл...
Міжгірський
р-н.
с.
Синевир. 90041.
5.Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій,
ц інових пропозиція ):
Ціна пропозиції або
Повне найменування (для юридичної
Інформація про
Номер і дата
наявність
чи
ціна
окремих частин
особи)
або
прізвище,
ім’я,
по
батькові
реєстрації
відсутність
замовником
предмета закупівлі
(для фізичної особи) учасника
(лотів) (якщо окремі
необхідних
пропозиції
процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/
№
реєстраційний номер облікової картки
Примітки
документів,
частини предмета
конкурсних
закупівлі визначені
платника податків*,
передбачених
торгів
замовником для
місцезнаходження /місце
документацією
(кваліфікаційн
конкурсних торгів надання учасниками
проживання/, телефон/ телефакс
ої пропозиції,
пропозицій щодо
(запитом цінових
цінової
пропозицій)
них)
пропозиції)
Товариство з обмеженою відповідальн істю
«Торговий дім «САНОЙЛ»,код 39197 130,
№57 від
2327800,00
вул.. Ромена Роллана,буд. 12, м. Харк ї ідно додатку №1
17.02.2016р.
1
зПДВ
61058, тел.. 0676214973
Товариство з обмеженою відповідальн
істю
«ТсмірТранс-Захід», код 34197267
№59 від
1244986,00
вул.
Пушкіна,буд.24/а, м. Мукачево,
17.02.2016р.
Згідно додатку №1
2
зПДВ
Закарпатська обл.., 89600,
т/т (03131)2-35-95
*Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:
шмїїиі«єі8аім
(посада,Прізвище,їй іційли)

' (підпис)

(посада,прізвищеДніціали)

(підпис)

(посада,прізвище,ініціали)

(підпис)

(посада,прізвище,ініціали)

(підпис)

(посада,прізвище,ініціали)

(підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності).

иема£

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
Головний природознавець ТТТитттига Вас. Вік.
(посада,прізвище,ініціали)
головний бухгалтер Субота. Лід. Анд.
(посада,прізвище,ініціали)
начальник ВЕМ Сятиня Ол. Гавр.
(посада,прізвищелніціали)
юрист Росада Вас. Анд..
(посада, прі звище, ініціали)
провідний бухгалтер Кут Нат. їв.
(посада,прізвище,ініціали)

Голова комітету з конкурсних т<

Секретар комітету з конкурсних

С

(підпис)
(підпис)
Стте
(підоре)
(тдпис)
"(їцд го*с)

Шишига Вас. Вік.
(ініціали та прізвище)
Кут Нат. Ів.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 09.2014№1106

ПРОТОКОЛ

оцінки пропозицій конкурсних торгів,
цінових пропозицій
від 18.02.2016р. №4
1. Замовник:
1.1. Найменування : Національний природний парк „ Синевир ”,
1.2.
Місцезнаходження: с. Синевир. 1626. Адміністрація національного природного парку
«Синевир» Закарпатська обл... Міжгірський р-н, с. Синевир, 9004].
1.3. Відповідальний за проведення торгів: Шишига Василь Вікторович,
телефон (03146)2-76-12
телефакс (03146)2-76-12
2.
Інформація про предмет закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код за ДК
016-2010 19.20.2) (паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9;бензин код за
ДК021:2015
09132000-3;
моторні
оливи
код
за
ДК021:2015
09211100-2;
редукторні
оливи
код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код заДК021:2015 09134100-8; гідравлічні
оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за ДК021:2015 09211000-1)
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповнаваженого органу з питань закупівель: 1Б «ВДЗ» 10
(18.01.2016)
від 18.01.2016р. № оголошення 010701
4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено
18 лютого 2016року о 11.30.
(дата)
(час)
5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх
відхилення:
6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущених до процедури
оцінки.
1. ТзОВ «Торговий дім «САНОЙЛ»
2. ТзОВ «ТемірТранс-Захід»
7. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
а) ціна;
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
Кількість
балів
кожної
пропозиції
визначається
сумарно.
Максимально
балів дорівнює 100.
1. Кількість бач їв по критерію ціна дорівнює 100 балам.
Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм “Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, ціна
якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.
Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчиаі= ЦпДїо6шс’*юо, де
Бобчисл - обчислювана кількість балів;
Цтт - найнижча ціна;
1 (обчисл щю пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
100 максимально можлива кількість бачів за критерієм “Ціна
8. Оцінка пропозицій учасників:

можлива

кількість

Повне найменування,
(для юридичної
особи) або прізвище,
ім’я, по батькові (для
фізичної особи), код
за ЄДРПОУ/
реєстраційний номер
облікової картки платник і
податків* учасника
процедури закупівлі

Критерії
оцінки
пропозицій
конкурсних
торгів
(цінових
пропозицій)

Значення
показників
згідно
з пропозиціями
конкурсних
торгів
(ціновими
пропозиціями)
за
критеріями оцінки

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Торговий дім
«САНОЙЛ»,код 3919713 0, Ціна
2327800,00 з ПДВ
вул.. Ромсна Роллана,буд
12, м. Харків, 61058, тел
0676214973
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ТемірТранс-Захід», код
34197267
Ціна
1244986,00 з ПДВ
вул. Пушкіна,буд.24/а, м
Мукачево, Закарпатська
обл... 89600,
т/т (03131)2-35-95
*серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

Кількість
оціночних
одиниць за
критеріями
відповідно до
методики оцінки
( не
заповнюється
для процедури
запиту цінових
пропозицій)

Примітка

53 балів

100 балів

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
9.
Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
(рішення
про
визнання
пропозиції
найбільш
економічно
вигідною):

на

підставі

вищевикладеного
визнати
найбільш
економічно
вигідною
конкурсну
пропозицію
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«ТемірТранс-Захід»,
код
34197267,
вул.
Пушкіна,
буд.
24/а,
м. Мукачево, Закарпатська обл.., 89600, тел.. /телеф. (03131)2-35-95.
Члени комітет}' з конкурсних торгів
Головний природознавець ТТТитттига Вас. Вік
(посада,прізвище,ініціали)
головний бухгалтер Субота Лід. Анд.
(посада,прізвище,ініціали)
начальник ВЕМ Сятиня Ол. Гавр.
(посада,прізвище,ініціали)
юрист Росада Вас. Анд..
(посада,прізвище,ініціали)
провідний бухгалтер Кут Нат. Ів.
(посада,прізвище,ініціали)

Голова комітету з конкурсних ю

Секретар комітету з конкурсних

(підпис)

Шишига Вас. Вік.
(ініціали та прізвище)
Кут Нат. їв.
(ініціали та прізвище)

ПРОТОКОЛ№ 5
засідання комітету з конкурсних торгів Національного природного
парку „Синевир”
с. Синевир

18.02.2016р.

ПРИСУТНІ:
Голова комітету з конкурсних торгів: Шишига Вас. Вік.,
Члени комітету з конкурсних торгів: Субота Лід. Анд.,
Сятиня Ол. Гавр., Кут Наг. їв.
ВІДСУТНІ: Росада Вас. Анд. у відрядженні
Порядок денний:
1.
Допуск до процедури оцінювання пропозицій поданих на відкриті торги по
закупівлі палива рідинного та газу; олив мастильних (код державного класифікатора
19.20.2) ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9;
бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1).

Слухали:
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Нат.
17.02.2016 року конкурсні пропозиції подали 2 учасника:

Ів.

нагадала,

що

станом

на

11:00

годину

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «САНОЙЛ».
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТемірТранс-Захід».

1.

У ході розгляду та аналізу конкурсних пропозицій учасників щодо відповідності
вимогам замовника, зазначеним у документації конкурсних торгів було встановлено:
Конкурсні пропозиції учасників - Товариство з обмеженою відповідальністю

дім
«САНОЙЛ»,
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
відповідають вимогам, зазначеним у документації конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів Шишига Вас. Вік. запропонував допустити до
оцінки пропозиції наступних учасників: Товариство з обмеженою відповідальністю

«Торговий

«ТемірТранс-Захід»

«Торговий дім «САНОЙЛ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТемірТрансЗахід», як такі, що відповідають вимогам замовника,
зазначеним у документації
конкурсних торгів.
Усі
члени
комітету
з
конкурсних
торгів
проголосували
допустити
до
оцінки
пропозиції
наступних
учасників:
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Торговий
дім
«САНОЙЛ»,
Товариство
з
обмеженою
Захід»,
як
такі,
що
відповідають
вимогам
замовника,
конкурсних торгів.
За
Члени комітету:
Шишига Вас. Вік. зал
Субота Лід. Анд. за*
Сятиня Ол. Гав. за;
Кут Нат. їв. за;
Проти -.
Утримались-

відповідальністю
«ТемірТрансзазначеним у документації

Допустити до оцінки пропозиції наступних учасників: Товариство з
«Торговий дім «САНОЙЛ», Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТемірТранс-Захід», як такі, що відповідають вимогам замовника,
зазначеним у документації конкурсних торгів.
Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний природознавець Шишига Василь Вікторович
(посада, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер Субота. Лілія Андріївна
(посада, прізвище, ініціали)
Начальник ПЕВ Сятиня Олена Гаврилівна
(посада, прізвище, ініціали)
Юрист Росада Василь Андрійович
(посада, поізвише. ініціали)
Провідний бухгалтер Кут Наталія Іванівна

(тдпис)

(підпис)7
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

Голова-комітету з конкурсних торгів Шишига. В. В
пРирплч

(прізвище, ініціали)

(підпис)

р Секрез
VІ

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 6
засідання комітету з конкурсних торгів щодо акцепту цінової пропозиції
с. Синевир

18.02.2016р.

ПРИСУТНІ:
Голова комітету з конкурсних торгів: ТТТитттига. Вас. Вік.,
Члени комітету з конкурсних торгів: Субота Лід. Анд.,
Сятиня Ол. Гавр., Кут Нат. Ів.
ВІДСУТНІ: Росада Вас. Анд. у відрядженні
Порядок денний:
I. Акцепт найбільш економічно-вигідної пропозиції.
Слухали:
1. Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Нат. Ів. нагадала, що 17.02.2016 року о
II.30 год. відбулося розкриття конкурсних пропозицій по відкритим торгам на закупівлю палива
рідинного та газу; олив мастильних (код державного класифікатора 19.20.2) ( паливо дизельне код
за ДК021:2015 09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за
ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи
код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні
оливи код за ДК021:2015 09211000-1).
Допущено до оцінки пропозиції наступних учасників: Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Торговий
дім
«САНОИЛ»,
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«ТемірТранс-Захід», як такі, що відповідають вимогам замовника, зазначеним у документації
конкурсних торгів.
Відповідно до методики оцінки головним критерієм оцінки є ціна.
Голова комітету з конкурсних торгів запропонував, на підставі протоколу оцінки від
18.02.2016р. №4 акцептувати і визнати найбільш економічно вигідною пропозицію Товариства з
обмеженою відповідальністю «ТемірТранс-Захід» по відкритим торгам на закупівлю палива
рідинного та газу; олив мастильних (код державного класифікатора 19.20.2) ( паливо дизельне код
за ДК021.2015 09134200-9; бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за
ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи
код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні
оливи код за ДК021:2015 09211000-1).
Усі члени комітету з конкурсних торгів проголосували з приводу акцепту і визнання
найбільш економічно вигідною пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТемірТрансЗахід» по відкритим торгам на закупівлю палива рідинного та газу; олив мастильних (код державного
класифікатора 19.20.2) ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9; бензин код за
ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи
код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні
оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за ДК021:2015 09211000-1).
За
Члени комітету :
Шишига Вас. Вік. за;
Субота Лід. Анд. за;
Сятиня Ол. Гав. за;
Кут Нат. Ів. за*
Проти -.
Утримались-.
Ухвалили:
1.
Акцептувати пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТемірТранс-Захід»
по відкритим торгам на закупівлю палива рідинного та газу; олив мастильних (код державного
класифікатора 19.20.2) ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9; бензин код за
ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи

код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код заДК021:2015 09134100-8; гідравлічні
оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за ДК021:2015 09211000-1).
2. Секретарю комітету з конкурсних торгів Кут Нат. Ів.
Доручити оприлюднити інформацію про акцепт у встановлений термін згідно норм Закону України
«Про здійснення державних закупівель» .
3.
Відповідальному за проведення процедури закупівлі Шишига Вас. Вік. у співпраці з
відповідальними особами Товариства з обмеженою відповідальністю «ТемірТранс-Захід»,
контролювати хід підготовки договору про закупівлю.
Члени комітету з конкурсних торгів:
____________ Головний природознавець Шишига Василь Вікторович
(посада, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер Субота. Лілія Андріївна
(посада, прізвище, ініціали)
Начальник ПЕВ Сятиня Олена Гаврилівна
(посада, прізвище, ініціали)
Юрист Росада Василь Андрійович
(посада, прізвище, ініціали)
Провідний бухгалтер Кут Наталія Іванівна_______________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)
підпису
(підпис)-л
(підпис)

І 'олова комітету з конкурсних торгів ТТТитттига. В. В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Р//МЖ |
Секретар комітету з конкурсних торгів Кут Н. І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)
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УКРАЇНА

ГрСТПО екології
"

України

□ ’аА ПАРК

М.Ж *2о/б
Повідомлення
учасникам про результати процедури закупівлі
1. Процедура закупівлі: відкриті торги
2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розмішеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10
(18.01.2016)
від 18.01.2016р.. № оголошення 010701
3. Переможець (переможці):
3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькови: товариство з обмеженою відповідальністю
«Т емірТ ранс-Захі д »
3.2. К од за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34197267
3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс: вул.. Пушкіна, буд. 24/а, м. Мукачево, Закарпатська обл.., 89600,

головний природознавець

В. Шишига

г

\'КР.МНА
Мшістеїк екології
■сів України

НАЦЮН-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106

с:384614

у // (А

1.1.НаИмепуваппя: Національний природний парк „Синевир”.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3.Місцезнаходження:
с. Синевир. 1626, Адміністрація національного природного парку «Синевир»
Закарпатська обл... Міжгірськийр-н, с. Синевир, 90041.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: паливо _рідинне та газ.оливи мастильні (код державного
класифікатора 19.20.2) (паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9; бензин код за
ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи
код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні
оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за ДК021:2015 09211000-1).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 найменувань
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Національний природний парк
«Синевир». с. Синевир. 1626Міжгірського _району Закарпатської обл. 90041,
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2016року.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4.
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10 (18.01.2016) від 18.01.2016р.
№ оголошення 010701
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькови: товариство з обмеженою відповідальністю
«Т емірТ ранс-Захід»
5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34197267
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,
телефакс: вул. Пушкіна, буд. 24/а, м. Мукачево, Закарпатська обл.., 89600, тел.. (03131)2-35-95
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій)конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1244986.00грн з ПЛВ
(цифрами)
(один мільйон двісті сорок чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят шість грн. 00 коп.) з ПДВ
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 18.02.2016р.
8. Строк, стягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): відповідно до ч.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19.09.2014 N1106

Оголошення
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1
.Найменування: Національний природний парк „ Синевир
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3.Місцезнаходження: с. Синевир. 1626. Адміністрація національного природного парку «Синевир»
Закарпатська обл... Міжгірськийр-н. с. Синевир. 90041.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код державного
класифікатора 19.20.2.) ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9; бензин код за ДК021:2015
09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2; редукторні оливи код за ДК021:2015
09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015 09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015
09211600-7; мастильні оливи код заДК021:2015 09211000-1).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 найменувань
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Національний природний парк «Синевир».
с. Синевир.1626. Закарпатська обл... Міжгірськийр-н. с. Синевир. 90041.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2016року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про
закупівлю ( у разі такого розміщення): .прр-<;упе\уг.пеі. иа
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10 (18.01.2016) від 18.01.2016р. №
оголошення 010701
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: ІБ «ВДЗ» 36 (23.02.2016) від 23.02.2016р. №
оголошення 051301
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір
про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 18.02.2016р.
6.2. Дата укладання договору про закупівлю: 10. 03.2016 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення:
6.3.2. Причина:
7. Сума,визначена в договорі про закупівлю: 1244986,00грн. з ПДВ (один мільйон двісті сорок чотири
тисячі дев’ятсот вісімдесят шість грн. 00 коп.) з ПДВ.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
бензин А-95 або еквівалент 17,70грн., дизельне паливо (ДП) або еквівалент 14,70грн., дизельні оливи
26,86 грн., моторні оливи 39,10грн., редукторні оливи 35,23 грн., гідравлічні оливи 27,92 грн.,
мастильні оливи 22,25грн.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькови: товариство з обмеженою відповідальністю «ТемірТрансЗахід»
9.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34197267
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер
телефону, телефаксу: вул.. Пушкіна, буд. 24/а, м. Мукачево, Закарпатська обл.., 89600, тел./факс (03131)235-95
і 0. Інформація про рамкову угоду:
-гО "ата т'йомер рамкової угоди:
! 0,2. УїасйиЛй райкової угоди:
і 0 3. С грак, на який укладено рамкову угоду:

ійК №

-4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 N1106
ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації
N1 від 15.03.2016р.
1.Замовник:
1.1. Найменування: Національний природний парк „ Синевир ”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
1.3. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626, Адміністрація національного природного
парку «Синевир», Закарпатська обл., Міжгірськийр-н, с. Синевир, 90041
1.4. 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, електронна адреса): Шишига Василь
Вікторович, головний природознавець, с. Синевир, 1626, Адміністрація націонаїьного
природного парку «Синевир», Закарпатська обл., Міжгірськийр-н, с. Синевир. 90041
(03146)-2-76-12, тшкпрр-яупеууг@ икг.пеї
2.
Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру
закупівлі
2.1. Найменування
2.2. Код за ЄДРПОУ
2.3. Місцезнаходження
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ): Міністерство екології та природних ресурсів України, 00013735.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код
державного класифікатора 19.20.2) ( паливо дизельне код за ДК021:2015 09134200-9:
бензин код за ДК021:2015 09132000-3; моторні оливи код за ДК021:2015 09211100-2;
редукторні оливи код за ДК021:2015 09211500-6; дизельні оливи код за ДК021:2015
09134100-8; гідравлічні оливи код за ДК021:2015 09211600-7; мастильні оливи код за
ДК021:2015 09211000-1).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 найменувань
3.3.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС НІШ
«Синевир» с. Синевир, 1626, Закарпатська обл., Міжгірськийр-н, с. Синевир, 90041
3.4.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березеньгрудень 2016року
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
про закупівлю: '*г*гн.прр-$упе\уг.пе1.иа
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10
(18.01.2016) від 18.01.2016р. № оголошення 010701
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції
конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Упоановаженого органу з питань
закупівель: ІБ «ВДЗ» 36 (23.02.2016) від 23.02.2016р. № оголошення 051301

5.4.
Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 47 (11.03.2016) від
11.03.2016р. № оголошення 071432
5.5.
Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено
договір про закупівлю:
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних
торгів:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2(два)
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
-ТзОВ «ТД «САНОЙЛ»
-ТзОВ «ТемірТранс-Захід».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
- 39197130;
- 34197267.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
- вул.. Ромена Роллана, буд. 12, м. Харків, 61058;
- вул.. Пушкіна, буд. 24/а, м. Мукачево, Закарпатська обл.., 89600
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 17.02.2016р. 11.00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 17.02.2016р. 11.30
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів): 7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
-ТзОВ «ТД«САНОЙЛ»: ціна-2327800,00грн. з ПДВ
-ТзОВ « ТемірТранс-Захід»: ціна-1244986,00грн. з ПДВ
7.6.
Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх
відхилення:
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 1244986,00грн. з ПДВ (один мільйон
двісті сорок чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят шість грн. 00коп.)
(цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 2327800,00 грн. з ПДВ (два мільйони
тристо двадцять сім тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 1244986.00грн. з ПДВ (один
мільйон двісті сорок чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят шість грн. 00коп.)
(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 18.02.2016р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1.
Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: товариство з обмеженою
відповідальністю «ТемірТранс-Захід»
9.2.
Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
34197267
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс: вул.. Пушкіна, буд. 24/а, м. Мукачево, Закарпатська обл.., 89600, тел./факс
(03131)2-35-95
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: 10.03.2016р., 1244986,00грн. з ПДВ (один мільйон двісті сорок чотири тисячі
дев’ятсот вісімдесят шість грн. 00коп.).

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю
(якщо таке мало місце):
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення:
12.2. Підстави:
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність
установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та наявність
/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до
статті 16 Закону:
-ТзОВ «ТемірТранс-Захід»;
- ТзОВ «Торговий дім «САНОЙЛ»
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону:
13.3.
Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею
17 Закону:
-ТзОВ «ТемірТранс-Захід»;
- ТзОВ «Торговий дім «САНОЙЛ»
13.4.
Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17
Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника:
14. Інформація про укладену рамкову угоду:
14.1. Дата та номер рамкової угоди:
14.2. Учасники рамкової угоди:
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді:
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з
учасником:
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої
процедури, інформація про субпідрядників):
15. Склад комітету з конкурсних торгів
Шишига Вас. Вік., головний природознавець
Субота Лід. Анд, головний бухгалтер
Сятиня Ол. Гавр., начальник ВЕМ
Росада Вас. Анд., юрист
Кут Нат. Ів., провідний бухгалтер

Головний природознавець Голова комітету з конкурсних торгів

• Шишига

КодДКПП

№ лоту

(ДК016-201С ( у разі

Найменування товару

09134200-9

Кількість

Бензин А-95 або еквівалент
Дизельне паливо або еквівалент

пдв

Ціна без

пдв

виміру

(до 9 знаків) багатояотової
закупівлі)
09134200-9

Одиниці

2,95

л

22000

14,75

л

42000

12,25

2,45

22,38

4,48

32,58

6,52

09134100-8

Дизельні оливи

л

4500

09211100-2

Моторні оливи

л

09211500-6
09211600-7

Редукторні оливи
Гідравлічні оливи

л
л

300
700

09211000-1

Мастильні оливи

л

2500
500

29,36
23,27
18,54

5,87
4,65
3,71

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19.09.2014 N4 106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору
1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10 (18.01.2016) від
18.01.2016р. № оголошення 010701
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору: 27/ОРОЗ-16/67
2.2. Дата укладення договору: 10 березня 2016року.
3. Замовник:
3.1. Найменування: Національний природний парк-„Синевир”
3.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
^
3.3. Місцезнаходження: с. Синевир,!626, Адміністрація національного природного парку
«Синевир», Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Синевир, 90041
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькови: товариство з обмеженою відповідальністю
«ТемірТранс-Захід»
4.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34197267
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.. Пушкіна,24а. м. Мукачево. Закарпатська обл..,
89600, тел./факс (03131 )5-47-29
5. Зміни до договору про закупівлю:
5.1 Дата внесення змін до договору: 29.03. 2016р.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору: Сторони домовились відповідно до
кошторисних призначень, затверджених на 2016 рік, зменшити суму договору на
954142,00 грн. і відповідно п. 1 викласти в новій редакції (відповідно до п. 1 ч.5 ст. 40
Закону «Про державні закупівлі» зменшити обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника).
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору: п.1 ч. 5 ст. 40 Закону, на підставі
яких унесено зміни до істотних умов договору.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
19.09.2014 N1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору
1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: ІБ «ВДЗ» 10 (18.01.2016) від
18.01,2016р. № оголошення 010701
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору: 27/ОРОЗ-16/67
2.2. Дата укладення договору: 10 березня 2016року.
3. Замовник:
3.1. Найменування: Національний природний парк „Синевир”
3.2. Код за ЄДРПОУ: 05384614
3.3. Місцезнаходження: с. Синевир, 1626, Адміністрація національного природного парку
«Синевир», Закарпатська обл.. Міжгірський р-н, с. Синевир, 90041
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькови: товариство.з обмеженою відповідальністю
«ТемірТранс-Захід»
4.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34197267
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.. Пушкіна,24а, м. Мукачево, Закарпатська обл..,
89600. тел./факс (03131)5-47-29
5. Зміни до договору про закупівлю:
5.1 Дата внесення змін до договору: 04.04. 2016р.
5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору: Сторони домовились відповідно до
кошторисних призначень, затверджених на 2016 рік, зменшити суму договору на
935331,00грн. і відповідно п. 1 викласти в новій редакції (відповідно до п. 1 ч.5 ст. 40
Закону «Про державні закупівлі» зменшити обсяг закупівлі, зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника).
5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору: п.1 ч. 5 ст. 40 Закону, на підставі
яких унесену,змцш до істотних умов договору.
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