ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНОВИШУКУВАЛЬНИЙ
ТА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ
МОРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01128110
1.3. Місцезнаходження. м. Одеса, пр-т Шевченка, 12, 65058
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: . Р/р 2600030103861, Одеське обласне управління
ОАО «Ощадбанк», МФО 328845.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище,
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Волков Володимир Михайлович, начальник
відділу
матеріально-технічного
забезпечення,
Тел.:
(048)
729-82-00;
секретар
комітету
з
конкурсних
торгів
Каурова
Галина
Євгенівна
тел./факс: (048) 729-82-24, e-mail: tender@blasdari.com
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ).
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ
ПРОЕКТНОВИШУКУВАЛЬНИЙ
ТА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ
МОРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ», ЄДРПОУ: 01128110
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти підприємства.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація
про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.blasdari.com
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-97 - 23.20.1 – Продукти нафтоперероблення
рідкі (бензин: А-95 – 5 000 літрів, А-92 – 1 000 літрів, А-80 – 2 000 літрів;
дизельне паливо – 11 500 літрів.
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:
згідно Додатку 1 до запиту.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: на протязі 2012 р.
6. Основні умови договору: відповідно статті 40, 41 розділу IX Закону.
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів
8. Подання цінових пропозицій: особисто або поштою
8.1. Місце. м. Одеса, пр-т Шевченка, 12, кімн. № 312/2, 65058.
8.2. Строк: До 27.12.2011 р. до 10 год. 00 хв.
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. м. Одеса, пр-т Шевченка, 12, кімн. № 205.
9.2. Дата: 27.12.2011 р.
9.3. Час. 11 год. 00 хв.
10. Додаткова інформація.
10.1. При підготовці цінових пропозицій необхідно врахувати вимоги «Інструкції
з підготовки цінової пропозиції»
Заступник директора з виробництва і економіки,
Голова комітету з конкурсних торгів

Л.М. Гусєв

Виконавець: секретар комітету з конкурсних торгів
Каурова Галина Євгенівна, телефон (048) 729-82-24, моб. 095-497-49-18.

Інструкція з підготовки цінової пропозиції
1. Замовник закуповує бензин: А-95 – 5 000 літрів, А-92 – 1 000 літрів, А-80 – 2 000
літрів; дизельне паливо – 11 500 літрів.
Необхідні технічні та інші вимоги викладені в Додатку 1.
2. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути
в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою,
у запечатаному конверті за формою наведеною у Додатку 2.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний
код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «НЕ ВІДКРИВАТИ ДО 27.12.2011 р. 11:00 год.
3. Разом з ціновою пропозицією необхідно надати копії документів, зазначених
у Додатку 3 та «Основні умови договору» наведені у Додатку 4, які обов’язково
включаються до Договору, укладеному між Замовником та переможцем торгів.
4. Цінова пропозиція конкурсних торгів повинна бути:
-

розрахована і зазначена у національній валюті України – гривні;

-

складена на українській мові в 1-му примірнику.

5. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники,
що подали свої пропозиції.
Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за встановленою
Уповноваженим органом формою.
Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на
його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.
Загальний строк розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури
закупівлі не повинен перевищувати п’яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.
6. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав
пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій,
та має найнижчу ціну.
У разі, коли Замовнику надані пропозиції конкурсних торгів одночасно від
Учасників-платників ПДВ та неплатників ПДВ, Замовником здійснюється оцінка
пропозицій без врахування ПДВ.
Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця.
7. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам
Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про
здійснення державних
закупівель» від 08.07.2011 р. № 3681-VI (зі змінами
та доповненнями) (далі – Закон).
8. Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних
умов договору, зазначених у запиті (Додаток 4), у строк не раніше ніж через п'ять робочих
днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів
з дня визначення переможця.
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8.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця
процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після
його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни
такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе
до збільшення суми, визначеної у договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару,
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених
об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних
обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної у договорі;
8.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для
проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20
відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю
мету затверджено в установленому порядку.
9. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати
її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону, а саме:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення
законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі,
акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
9.1. 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.
10. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися,
надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох
робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється
відповідно до статті 10 Закону.

3

Додаток 1
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1. Замовник закуповує бензин А-95, А-92, А-80 та дизельне паливо для службового
автомобільного транспорту, який знаходиться на його балансі. Паливо повинно
відповідати вимогам Державних стандартів та технічним умовам заводів – виробників
і мати паспорт якості на кожну партію поставки та сертифікати відповідності.
2. Відпуск товару відбувається через засоби та обладнання АЗС, які знаходяться
в межах України та обов’язково в м. Одеса на автозаправних станціях Учасника.
3. Відпуск товару повинен забезпечуватись без перерви та вихідних днів цілодобово.
4. Учасник зобов'язується здійснювати
на автозаправних станціях Учасника.

заправлення

автотранспорту

Замовника

5. Паливо повинно відпускатись по талонах, виданих Замовнику. Строк дії талонів
повинен бути необмеженим: при зміні зразку талонів або закінчення строку їх дії,
талони повинні підлягати безкоштовному обміну на новий вид зразку талонів.
В окремих випадках паливо може поставлятись за готівку.
6. Заправка автомобілів Замовника починається з дня видачі талонів Учасником
представнику Замовника.
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Додаток 2
Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(форма, яка подається Учасником на власному бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на
закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких згідно з запитом цінових пропозицій
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ
ТА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ
МОРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
«ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ»:
№
п/п
1

Найменування
Бензин А-95 (талони)
Бензин А-92 (талони)
Бензин А-80 (талони)
Дизельне паливо (талони)
Всього

Кількість
(літрів)
5 000
1 000
2 000
11 500

Ціна за літр
з ПДВ (грн.)

Вартість з ПДВ*,
(грн.)

Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів ___________________________ грн.,
(цифрами та прописом)
у тому числі ПДВ ____________ грн.*
Вивчивши запит та додаток до запиту цінових пропозицій (з технічними вимогами),
на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо
можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах,
зазначених у запиті цінових пропозицій Замовника.
1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією
(за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо
наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі
умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня
розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас
і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові
пропозиції згідно з умовами запиту.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання
підписати договір про закупівлю не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня
визначення переможця, і виконати всі умови, передбачені Договором.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
Примітки:
(*) якщо Учасник є платником ПДВ
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Додаток 3
Документи, що необхідно надати:
1. Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження того, що він
здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:
1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу;
1.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів
підприємницької діяльності);
1.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
2. Інші документи:
2.1. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків (податку на додану вартість або
єдиного податку і т.п.);
2.2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
2.3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма
(для юридичних осіб).
3. Перелік АЗС та їх місцезнаходження:
№
п/п

Назва
АЗС

Адреса

Телефон

Усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути
завірені власною печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому
числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції торгів.
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Додаток 4
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується у 2012 році поставити Покупцеві товари, зазначені
в п. 1.3. цього Договору, а Покупцеві - прийняти і оплатити такі товари.
1.2. Найменування товару – продукти нафтоперероблення рідкі.
1.3. Кількість товарів: бензин А-95 – 5 000 літрів, А-92 – 1 000 літрів, А-80 – 2 000 літрів,
дизельне паливо –11 500 літрів.
1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
Продавець повинен передати (поставити) Покупцеві товари, якість яких відповідає
вимогам Державних стандартів та технічним умовам заводів – виробників і мати паспорт
якості на кожну партію поставки та сертифікати відповідності.
III. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
3.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем після пред'явлення Продавцем
рахунка на оплату товару (далі - рахунок) відповідно до п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу
України після отримання товару, протягом 5 (п’яти) банківських днів.
3.2. До рахунка додається накладна на отримання товару та специфікація.
IV. СУМА ДОГОВОРУ
4.1. Сума цього Договору становить _вказується, згідно цінової пропозиції переможця
торгів, у тому числі: ___________________________________________________
V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів: на протязі 2012 року.
5.2. Місце поставки (передачі) товарів відбувається через засоби та обладнання АЗС,
які знаходяться по всій території України на автозаправних станціях Продавця.
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;
6.2. Покупець має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем,
повідомивши про це його за один місяць;
6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно
від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору;
6.2.3. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного
оформлення документів, зазначених у пункті 3.2 розділу ІІІ цього Договору (відсутність
печатки, підписів тощо);
6.3. Продавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів на автозаправних станціях Продавця на протязі дії
цього Договору;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом ІІ цього Договору;
6.4. Продавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Продавець має право достроково
розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця за один місяць;
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VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку відповідно до діючого законодавства України.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2012
року.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
XI. ІНШІ УМОВИ
11.1.Умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків зміни ціни за одиницю
товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що
зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не
раніше трьох місяців з дня його укладення
11.2. Закупівля товарів протягом дії цього Договору здійснюється частинами залежно
від реального помісячного фінансування видатків Покупця. Асортимент, кількість та ціна
товарів на підставі заявок Покупця погоджуються Сторонами у специфікаціях.
11.3. Паливо повинно відпускатись по талонах. Строк дії талонів необмежений: при
зміні зразку талонів або закінчення строку їх дії, талони підлягають безкоштовному обміну
на новий вид зразку талонів.
11.4. Вартість товару за одиницю продукції включає в себе витрати на транспортування,
страховку, зберігання, сплату обов'язкових податків, інших зборів і обов’язкових платежів,
у тому числі ПДВ.
11.5. Продавець зобов'язується здійснювати заправлення автотранспорту Покупця на
автозаправних станціях Продавця по талонах, виданих Покупцеві.
11.6. Заправка автомобілів Покупця починається з дня видачі талонів Продавцем
представнику Покупця.
11.7. Всі зміни й доповнення до даного Договору є його невід'ємними частинами, якщо
вони укладені в письмовій формі й підписані обома Сторонами.
11.8. Всі повідомлення, заяви й претензії, пов'язані з виконанням даного Договору,
повинні бути спрямовані Сторонами безпосередньо один одному по зазначеним у даному
Договорі адресам.
XII. Додаток до Договору:
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: Додаток: «Продукти нафтоперероблення
рідкі».
Примітка: У разі згоди з основними умовами договору, Учасник торгів підписує даний
документ і скріплює печаткою.
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