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ЗАПИТ 
цінових пропозицій

1. Замовник:
1.1. Найменування: Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ: 40056237
1.3. Місцезнаходження: вул.Пушкіна, 8, смт.Воловець, Воловенький р-н, Закарпатська 
обл., 89100
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419059292300, 35412052092300 в УДКСУ в 
Закарпатській області
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, електронна адреса).Вінтоновнч Ганна Іванівна, в.о. 
начальника відділу освіти Воловецької РДА, Україна, 89100, Закарпатська область, 
Воловенький район, смт Воловець вул. Пушкіна,8 тел.
Телефон: (03136) 2-44-98 
Тел./факс: (03136) 2-40-71 
Е-піаіІ: vovrdaug@ ukrpost.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
412200 (чотириста дванадцять тисяч двісті) гри.
3.Адреса веб-сайту,на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК- 016-2010 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензин, паливо дизельне) - (ДК 021:2015 (09130000-9)
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри Бензин А-92 
-2155 л; Бензин А-95 -3600л; ДП-16878л.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: Розгалужена мережа АЗС, Воловецького 
району, Закарпатської області
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2016 р
5. Основні умови договору: Відповідно до розділу IX Закону „Про здійснення державних 
закупівель”
6. Строк дії цінових пропозицій.: 120 днів
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце та спосіб: за адресою замовника, Україна,89100, Закарпатська
обл.Половецький район,смт Воловець, вул. Пушкіна 8, Відділ освіти Воловецької 
РДА,каб№3; особисто або поштою
7.2. Строк: 16.02.2016р. 10.00
8. Розкриття цінових пропозицій:
8.1. Місце: за адресою замовника, Україна,8,9100,Закарпатська обл.,Воловенький 
район,смт Воловець, вул. Пушкіна 8, Відділ освіти Воловецької РДА,каб№3
8.2. Дата: 16.02.2016
8.3. Час: 13:00:00
9. Додаткова інформація: За додатковою інформацією звергатися за тел.: (03136)2-44-98
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

mailto:vovrdaug@ukrpost.ua


ВЩЩЛ ОСВГГИ ВОЛОВЕЦЬКОЇ РДА

ЗАТВЕРДЖ ЕНО:

Інструкція 
з підготовки цінових пропозицій

на предмет закупівлі:

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні: 
бензин марки А-95 -  3600 л.; А-92 -2 1 5 5 л .; паливо дизельне -  16878 л.

код 19.20.2 за ДК 016-2010 
код 091 за ДК 021:2015

смг. Воловець -  2016
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ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Ця інструкція розроблена згідно вимог Закону України «Про здійснення державних 
закупівель». Терміни, які використовуються в цій інструкції, вживаються в значеннях, 
визначених Законом.
2. Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції мають право 
подавати всі зацікавлені особи.
3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в 
подальшому змінена.
4. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, 
пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті, який у місцях склеювання 
повинен містити відбитки печатки або підписи учасника процедури закупівлі.
5. Усі сторінки пропозиції учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис 
уповноваженої посадової особи учасника, а також відбитки печатки (за винятком оригіналів 
документів, виданих іншими установами).
6. Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі 
підтверджується випискою з протоколу засновників, завіреною копією наказу про призначення, 
довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової 
особи учасника на підписання документів.
7. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження 
замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій; - повне 
найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за 
ЄДРГІОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до 16.02.2016 року 13 
год. 00 хв.».
8. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними 
вимогами. Замовник не несе відповідальності за збереження форми та змісту пропозиції або 
невчасне її розкриття.
9. Пропозиція має бути без поправок, дописок у будь-якому місці тощо. В останньому 
випадку такі виправлення мають бути засвідчені печаткою та підписом уповноваженої особи 
учасника. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з 
конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.
10. Усі документи, що входять до складу цінової пропозиції та підготовлені учасником 
повинні бути викладені українською мовою. Якщо в складі цінової пропозиції надається 
документ, що складений на іншій мові, ніж передбачено цим пунктом. Учасник надає переклад 
цього документу, зроблений в центрі перекладів! який завірений підписом уповноваженої особи 
і печаткою цього центру.
11. Цінова пропозиція, яка подасться учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1) Реєстру наданих документів (Додаток 1);
2) Цінової пропозиції за формою, що наведена у Додатку №2.
3) Документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів 

учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 
викладеним у Додатку №3.

4) Документального підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним вимогам до 
учасників, що викладені у Додатку №4

5) Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних. 
(Додаток № 5).

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає б . і інструкції, 
форми, терміни та специфікації, наведені у запиті цінових пропозицій. Неспроможність подати 
всю інформацію, що потребує запит, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх 
відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої 
пропозиції.



Усі документи, які подаються учасником, мають бути чинними на момент розкриття пропозиції 
конкурсних торгів.
12. Цінові пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів. Відповідно до розділу VI, 
Статті 36, іі.2 Закону „Про здійснення державних закупівель”
13. При формуванні ціни пропозиції учасник враховує податки і збори (обов'язкові платежі), 
що сплачуються або мають бути сплачені ним, витрати на транспортування, страхування та 
вартості інших витрат необхідних для виконання договору.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, гарантій, 
для поставки відповідних товарів згідно договору та самостійно несе всі витрати на отримання 
таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, гарантій.
До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі 
здійснення процедури закупівлі та укладання Договору про закупівлю. Такі витрати 
сплачуються учасником за рахунок його прибутку.
14. Валютою цінової пропозиції є національна валюта України - гривня.
15. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами 
укладеного Договору.
16. Пропозиції учасників розкриваються у встановлений замовником час. До участі у 
процедурі розкриття пропозицій запрошуються всі учасники, шо подати свої пропозиції. 
Пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і 
повертаються учасникам, що їх подати.
Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів, 
правильність їх оформлення, а також оголошуються замовником присутнім представникам 
учасника найменування, адреса кожного учасника, ціна кожної цінової пропозиції.
Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою 
Уповноваженим органом, копія якого надається будь-якому з учасників на його запит протягом 
одного робочого дня з дня надходження такого запиту.
17. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті 
арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції під час проведення її оцінки, у порядку, 
визначеному цією інструкцією та Законом, за умови отримання письмової згоди на це учасника, 
який подав цінову пропозицію та яка надається у її складі.
Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є 
визначаїьною;

при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною 
шляхом множення ціни за одиницю на*кількісгь, ціна за одиницю є визначаїьною, 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. 
Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.
18. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним 
у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону .
19. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, 
що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.
20. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав 
пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має 
найнижчу (економічно вигіднішу) ціну.
У випадку коли кілька учасників надати однакову ціну за умови їх відповідності вимогам 
замовника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів 
простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.
Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з 
конкурсних торгів.
21. Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного 
робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний 
надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім



учасникам - повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням 
найменування та місцезнаходження учасника-переможця.
22. Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов 
договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення 
на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не 
пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця. Основні вимоги до договору про 
закупівлю здійснюються згідно ст. 40 Закону.
23. У разі письмової відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно 
до вимог, зазначених у запиті цінових пропозицій, або не укладення договору про закупівлю з 
вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник акцептує найнижчу цінову 
пропозицію з числа інших цінових пропозицій, строк дії яких ще не минув.

< •



Додаток № 1
до Інструкції з підготовки

ціпових пропозицій

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, 
наданих у складі цінової пропозиції

№ н/н Найменування документу № сторінки

Від учасника підписав:___________  __________  _____________
(посада) . ^(підпис) (П.І.Б.)

М.П.



Ф о рм а „ Ц інова  п р о п о з и ц ія " п о д а є т ь с я  у  ви гл я д і, н а в ед е н о м у  н и ж ч е  
У ч а с н и к  н е  п о в и н е н  від с ту п а ти  в ід д а н о ї ф о рм и

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(ФОРМА. ЯКА ПОДАСТЬСЯ УЧАСНИКОМ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ!

М и ,__________ (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у
запиті цінових пропозицій на закупівлю продукції згідно з вимогами Замовника торгів. 
Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання 
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на 
умовах, зазначених нижче за наступними цінами:

Додаток №2
до Інструкції з підготовки

цінових пропозицій

Найменування
товару

Кількість,
(л)

Ціна за од., грн.. 
без ПДВ

Загальна 
вартість, 
грн., без

пдв

Загальна 
вартість, 

гри., з ПДВ

Д и зе льн е  паливо 16878

Б ензин  А -92 2155

Б ен зи н  А -95 3600

Загальна варт іст ь пропозиції, гри. з ПДВ:

1.До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція 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 виконі.ги всі умови, 
передбачені Договором.

* *
2.Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня 
розкриття цінових 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 Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої 
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із 
Замовником не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж 
через 14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені 
печаткою (за наявності).



ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ. КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ 
ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, 
бензин марки А-95 -  3600 л.; бензин марки А-92 -  2155 л.; паливо дизельне -  16878 

л.; (по талонам або скретч-картках).
код 19.20.2 за ДК 016-2010 

код 091 за ДК 021:2015

Кожен Учасник повинен представити в технічній частині своєї пропозиції 
конкурсних торгів відповідність технічних вимог Замовника (загальних, технічних та 
організаційних положень) з документальним підтвердженням кожного пункту до 
технічних характеристик товарів, що пропонуються Учасником:

1. Постачальник повинен забезпечити поставку бензину А-95,А-92 та палива 
дизельного на АЗС. відповідно до умов Договору з Замовником та у зазначеній нижче 
кількості:

Додаток №3
до Інструкції з підготовки

цінових пропозицій

№ з\п Найменування товару
Одиниця

виміру Кількість

1. Бензин А-95 
ДСТУ 4839-2007 л 3600

2. Бензин А-92 
ДСТУ 4839-2007 л 2155

3. Паливо дизельне 
ДСТУ 4840-2007 л 16878

2. Товар повинен мати сертифікати відповідності, паспорти якості на відповідно 
вимогам ДСТУ 4839-2007, ДСТУ 4840-2007 покращеної якості. Постачальник відповідає 
за якість товару.

3. Заправка бензином та дизельним паливом повинна здійснюватись на підставі 
довірчих документів (скретч-карток, аб& еквіваленту) на автозаправних станціях 
Учасника, які знаходяться на території Воловецького району, Закарпатської області.

4. Наявність автозаправних станцій Учасника в населених пунктах підтверджує 
відповідною довідкою.



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ УЧАСНИКУ РАЗОМ З ЦІНОВОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ 

ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА ТА ЗАКОНУ

Учасник надає документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника 
вимогам Замовника:

1.1. Гарантійний лист згідно Додатку №6 до Інструкції з підготовки цінових 
пропозицій;

1.2. Правомочність на укладення договору про закупівлю: Копія документу, що 
підтверджує повноваження особи, яка підписує договори (Протокол та/або Довіреність 
та/або Наказ, тощо).

1.3 Оригінал довідки учасника у довільній формі про відсутність інших підстав для 
відмови в участі у процедурі закупівлі, які визначені статтею 17 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель», а саме:

- учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано 
будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій 
формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на 
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування 
замовником певної процедури закупівлі;

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти 
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, 
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший 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 не є пов'язаною особою з іншими учасниками 
процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

1.4. Документ, виданий Уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника 
не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній 
формі з обгрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та 
підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки 
пропозиції не визначено порядок надання такого документу;

- копія антикорупційної програми учасника *
- копія документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена 

уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
(* - зазначені документи учасник нодає у випадку, якщо необхідність їх наявності 

та затвердження в учасника передбачено ст. 62 Закону України «Про запобігання 
корупції»)

1.5. Оригінал або нотаріально завірена копія документу виданого відповідним 
територіальним управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової 
(посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під 
час проведення процедури закупівлі в єдиній базі даних осіб, які вчинили к о р у п ц і й н і  

правопорушення, не більше тридцяти денної давнини відносно дати розкриття 
пропозицій конкурсних торгів.

1.6. Оригінал або нотаріально завірена копія документу(ів) Управління 
інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВЄ України, яким підтверджується що 
службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його 
інтереси під час проведення процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не

Додаток 4
до Інструкції з підготовки

цінових пропозицій



притягується, засудженим(ою) (за кримінальними справами) не значиться та в розшуку не 
перебуває.

Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини відносно дати 
розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1.7. Оригінал або копія довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство, або оригіналі чи копію витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який містить дані про 
відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури 
банкрутства. Документ повинен бути не більше тридцяти денної давнини відносно дати 
розкриття пропозицій конкурсних торгів (учасник має право надавати документи видані в 
паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до 
законодавства).

Довідка (в довільній формі), підготовлена безпосередньо учасником процедури 
закупівлі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не відкрита ліквідаційна 
процедура.

1.8. Довідка в довільній формі з посиланням на Зведені відомості про рішення 
органів АМКУ щодо визнання вчинення суб ’єктами господарювання порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції у  вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій. які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також 
щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду 
органами Антимонопольного комітету України, розміщені на офіційному веб-порталі 
Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) у розділі “Діяльність у сфері 
державних закупівель”, в якій учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він 
не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 
другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій. які стосуються спотворення 
результатів торгів (тендерів).

1.9. Оригінал або завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і 
зборів (обов'язкових платежів) (далі -  Довідка) видана відповідною Державною 
податковою інспекцією, що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1.10. Документи що підтверджують провадження учасником господарської 
діяльності відповідно до положень його статуту (дана вимога стосується лише юридичних 
осіб):

- Лист в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи 
Учасника та завірений печаткою (за наявност) з інформацією:

- про статус Учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) 
установчих документів, в яких зазначено, що Учасник веде господарську діяльність до 
положень його статуту.

- Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. 
У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно 
надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи.

2. Інші документи:
2.1. Довідка, складена у довільній формі, за власноручним підписом 

уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за наявності) яка містить відомості 
про підприємство:

а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові);
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для 

юридичних осіб).
2.2. Копія виписки з ЄДР (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 

(учасник має право надавати такі документи видані в паперовому вигляді або сформовані 
в електронній формі у відповідності до законодавства).

Для платників ПДВ:
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. ( у разі наявності), або

http://www.amc.gov.ua


- копія витягу з Реєстру платників податку на додану вартість ( у разі наявності)
Для платників єдиного податку:
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку, (у разі наявності), або
- копія витягу з Реєстру платників єдиного податку ( у разі наявності).
2.3. Відомості про учасника згідно Додатку JY°7 до інструкції з підготовки цінових 

пропозицій;
2.4. Істотні (основні) умови, які обов'язково включаються до договору про 

закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою 
згідно Додатку № 8.

2.5. Інші документи, що передбачені даною інструкцією з підготовки цінових 
пропозицій. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали у складі 
цінової пропозиції на підтвердження його відповідності вимогам Замовника закупівлі та 
Закону.

Примітки:
Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у  тому числі 

фізичних осіб - підприємців, не подаються юши у  складі цінової пропозиції.
Вимога щодо скріплення документів печаткою не розповсюджується на учасників, икі здійснюють 

діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених 
документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Якщо учасник не подав у  складі своєї пропозиції документи, які вимагаються цією інструкцією з 
підготовки цінових пропозицій, то він повинен падати щодо цього письмове пояснення, яке надається у  
складі його пропозиції.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання 
достовірної інформації про невідповідність учасника встановленим вимогам, наявність підстав, 
зазначених у  частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у  пропозиції будь-якої 
недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник 
відхиляє цінову пропозицію такого учасника.

Усі документи (за винятком оригіналів) повинні бути завірені власною печаткою та підписом 
уповноваженої особи учасника, з зазначенням дати, посади та прізвища і ініціалів даної особи. Якщо 
документи пропозиції підписуються (завіряються) іншою особою, ніж керівник, подасться довіреність 
щодо надання таких повноважень цій особі та копія її паспорту.

За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного 
законодавства.

За підроблення документів пропозиції, згідно з статтею 358 Кримінального 
кодексу України учасник торгів несе кримінальну відповідальність.



Подасться по нижченаведеній формі 
на фірмовому бланку учасника.

Додаток №5
до Інструкції з підготовки

цінових пропозицій

Лист -  згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 р. № 
2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також 
згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, 
ідентифікаційний код, номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна 
інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для 
забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських 
відносин.

201__р. ________________ /_______________ ./
(Підпис) (Прізвище, ініціали)



Подається по нижченаведеній формі 
на фірмовому бланку учасника.

Додаток №6
до Інструкції з підготовки

цінових пропозицій

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

Цим листом Ми гарантуємо відсутність передбачених п.п. 1 -  7 ч. 1 ст. 17 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» підстав для відхилення нашої цінової 
пропозиції

Керівник підприємства -  
Учасник процедури закупівлі

М.П. (Підпис)
П.І.Б



Форма заповнюється Учасником та надається у  складі цінової пропозиції

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

Повна назва:__________________________________________ _____________________________

Код (ЄДРПОУ):________________________________________________ ___________________

Правовий статус суб’єкта господарювання___________________________________________

Організаційно-правова форма _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________

Форма власності__________________________________________________________________

Юридична адреса:______________________________________________ ____________________

Поштова адреса:________________________________________ ____________________________

Телефон:___________________________________________________________________________

Факс:_______________ ______________________________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________________ _

Місце та дата реєстрації:____________________________________________________________

Профілюючий напрямок діяльності:__________________________________________________

Найменування банку, що обслуговує учасника:________________________________________

Розрахунковий рахунок:_____________________ _______________________________________

М Ф О:______________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по-батькові керівника:_________________________________

Посада керівника:______________________^ __________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

Додаток №7
до Інструкції з підготовки

цінових пропозицій



Додаток № 8
до Інструкції з підготовки

цінових пропозицій

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ  

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник зобов’язується протягом 2016 року поставити Замовнику товар, а 
Замовник - прийняти та оплатити такий товар.
1.2. Найменування Товару: ДК- 016-2010 (19.20.2)- Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензин, паливо дизельне): бензин марки А-95 -  3600 л.; бензин марки А-92 -  
2155 л.; паливо дизельне -  16878 л.; (по талонам або скретч-картках)

Право власності на Товар, виникає у Замовника з моменту фактичного отримання 
Товару Замовником відповідно до умов цього Договору.

Постачання Товару здійснюється відповідно Закону України "Про здійснення 
державних закупівель".

Відпуск Товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-карти) на 
отримання Товару відповідно «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997 року.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального 
фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ
2.1. Учасник повинен поставити Замовнику товар, якість якого підтверджується 

сертифікатами відповідності з додатками, які надаються одночасно з поставленим 
товаром, та повинна відповідати дійсним на дату отримання Товару ДСТУ.

III. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ
'  «г

3.1. Ціна цього Договору становить ______________________________  грн.
( ______________________________________________________________), у тому числі ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору дорівнює ціновій пропозиції Учасника та не повинна 
змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, 
крім випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 
видатків Замовника та узгодженого зменшення сторонами ціни Договору про закупівлю, 
та зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого 
товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної 
в Договорі.

3.3. За згодою Сторін ціна Договору може бути змінена:

в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товарів);

- у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

- на підставі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної 
статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі вс гановлення в 
Договорі про закупівлю порядку зміни ціни за одиницю товару та ціни Договору 
залежно від зміни такого курсу, зміни біржових коригувань, регульованих цін 
(тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі про закупівлю.



IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки проводяться після пред’явлення Учасником рахунка на оплату товару 
та видаткової накладної за фактично отримані довірчі документи (скетч-карти) на 
отримання Товару, згідно заявки Замовника, шляхом перерахування грошей на 
розрахунковий рахунок Учасника з відстрочкою платежу 15 календарних днів, а у випадку 
затримки бюджетного фінансування -  протягом 3-х робочих днів з моменту отримання 
коштів відповідно до Бюджетного кодексу України.

4.2.0плата Товару здійснюється Замовником в національній валюті України в 
безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Учасника.

4.3. У разі відмови Замовника від оплати Товару згідно умов, передбачених 
Договором, зобов'язання Учасника припиняються у частині несгілаченого Товару.

4.4. Умови Договору відповідають умовам пропозиції конкурсних торгів.

V. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. Термін поставки Товару: протягом 2016 року, але в будь-якому випадку до 

закінчення терміну дії довірчого документу. Поставка здійснюється протягом 5 (п'яті) 
календарних днів з моменту направлення заявки.

Термін поставки Товару може бути продовжений 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.

5.2. Місце поставки Товару: розгалужена мережа АЗС, Воловець. ого району, 
Закарпатської області.

5.2.1. Передача Замовнику Товару за цим Договором здійснюється Учасником на АЗС 
шляхом заправки автомобілів Замовника при пред’явленні довіреними особами скретч- 
карток.

5.2.2. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об'єму і 
марки Товару, після чого всі обов'язки сторін по погашених скретч-картках вважаються 
виконаними, та Товар вважається переданим Учасником -  з моменту фактичної заправки 
автомобіля Замовника певною кількістю Товару, яка зазначена у скетч-карті. При цьому 
Учасник не може передати Замовнику Товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж 
зазначено скретч-карті.

Строк дії скстч-карток повинен бути 'rfe меншим ніж один рік з дати їх отримання 
Замовником.

5.2.3. Умови постачання Товару -  самовивезення.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари.
6.1.2. Приймати поставлені Товари згідно з накладною на Товар.
6.1.3. Отримати Товар до закінчення терміну дії довірчого документу.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, 

повідомивши про це його у строк за 7 календарних днів до його розірвання.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяги закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору 

залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні 
зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV цього Договору (відсутність 
печатки, підписів тощо).

6.3. Учасник зобов'язаний:



6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість яких відповідає умовам, установленим 

розділом II цього Договору.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари.
6.4.2. На дострокову поставку Товару, за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково 

розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 7 календарних днів до 
його розірвання.

6.4.4. Інші права:
Учасник має право здійснювати поставку нафтопродуктів за ціною, нижчою ніж 

вказана в договорі та яка відповідає ціновій пропозиції.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі 

Товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі:
за порушення умов зобов'язання щодо якості Товару стягується штраф у розмірі 

двадцяти відсотків вартості неякісних Товарів:
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0.1 відсотка 

вартості Товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, 
а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи 
відсотків вказаної вартості.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
- при затримці оплати за надані Товари у строки, які передбачені у пункті 4.4. 

Договору, Замовник сплачує Учаснику пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1 
відсотка вартості Товарів, з яких допущено прострочення оплати за кожний день 
прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, що діяла у період за який 
нараховується пеня.

7.4. Учасник не несе ніякої відповідальності у разі не отримання Замовником Товару 
до дати дійсності скретч-карт, якщо така дата вказана на скретч-карті.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, 
які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, 
катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, військовий стан тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 
150 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У 
разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.

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.



X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє до 31 грудня 

2016 року.
10.2. 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.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають 
однакову юридичну силу.

10.4. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї із сторін 
за умови письмового повідомлення іншої сторони за 7 календарних днів до його 
розірвання за відсутності заборгованості. Договір вважається розірваним через 2 
календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення.

10.5. У випадку отримання письмового повідомлення про розірвання договору 
укладання додаткової угоди про розірвання не потребується.

XI. ІНШІ УМОВИ
11.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 

оформляється додатковою угодою до цього Договору.
11.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 

невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій 
формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

11. З.Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього 
договору і не врегульовані ним. регулюються нормами законодавства України.

11.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової 
пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не 
можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у 
повному обсязі, крім випадків передбачених ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель».

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН (ПОШТОВІ АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ 
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН)

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного 
кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, 
визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». У разі якщо 
сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається 
неукладеним.

П риміт ки:
вимога щодо скріплення документів печаткою не розповсюджується на учасників, які здійснюють 

діяльність без печатки згідно з чинніш законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених 
документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

у  разі необхідності Замовник мас право звернутися за підтвердженням наданої Учасником іформації 
до державних органів або відповідних експертних>установ, організацій


