ОГОЛОШЕННЯ
про проведення закупівлі через електронну систему закупівель
1.Замовник:
1.1. Найменування

1.2. Код за ЄДРПОУ
1.3. Місцезнаходження
1.4. Посадові
особи
Замовника,
уповноважені
здійснювати
зв'язок
з
Учасниками

ЖИТОМИРСЬКА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБЛАСНА

ДЕРЖАВНА

0022489
Майдан ім. С.П.Корольова, 1, м. Житомир, 10014
Прізвище, ім’я, по батькові: Васянович Олексій
Семенович, к. 310, майдан ім. С.П.Корольова, 1,
м.Житомир, 10014
Телефон: (0412) 475003
Тел./факс: (0412) 475075
Е-mail: o.vasyanovich@oda.zt.gov.ua
190000,00 грн. (Сто дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

2.
Розмір
бюджетного
призначення за кошторисом
або
очікувана
вартість
закупівлі товару:
3.Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета ДК 016:2010 (19.20.28) «Паливо рідинне (мазут)” - (бензин
закупівлі
марки А-95 в талонах)
Найменування предмету закупівлі та код відповідно до
єдиного закупівельного словника CPV – 09132000-3
«Бензин».
ДСТУ 4839:2007
3.2. Кількість товарів
Бензин А-95 – 8800 л, (талони пластикові, паперові)
3.3. Місце поставки товарів
Талони - за адресою: м. Житомир, майдан ім.
С.П.Корольова, буд.1. Заправка бензином повинна
здійснюватись на підставі талонів на автозаправних
станціях Учасника та/або його партнерів в радіусі не
більше 6 км. від закладу. Учасник повинен мати розширену
мережу АЗС по Україні, але не менше однієї АЗС на
території м. Житомира, трьох АЗС в Житомирській області,
АЗС в м.Києві
3.4. Строк поставки товарів
Талони - серпень - жовтень 2016 р.
Термін дії талонів – протягом 1 року і більше
3.5. Технічні
вимоги
до викладено в Додатку № 2 до оголошення
товару
4.
Вимоги до кваліфікації викладено в Додатку № 3 до оголошення
учасників
та
спосіб
їх
підтвердження
5.
Дата та час закінчення 22.07.2016 р.; 17 год. 00 хв.
подання запитів на уточнення
та/або
запитань
щодо
закупівель
6.
Дата, час початку подання 22.07.2016 р.; 17 год. 00 хв.
пропозицій
7.
Дата,
час
закінчення 26.07.2016 р.; 17 год. 00 хв.
подання пропозицій
8.
Дата,
час
проведення Визначається регламентом роботи системи
електронного
реверсивного

аукціону
9.
Крок аукціону
10. Інша інформація

950 грн.
Термін дії талонів пластикових, паперових або паливних
скретч-карток повинен бути не менше одного року. В
довільній формі надати інформацію про місцезнаходження
АЗС в області та по Україні (вказати поштову адресу).
10.1. Документи, що складаються та подаються Учасниками у складі пропозицій, повинні бути
складені українською мовою або російською.
10.2. Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції
наступні документи:
· пропозицію електронних закупівель (цінова), згідно з Додатком №1, в якому вказано перелік
товарів, що складають предмет закупівлі, з печаткою та підписом уповноваженої особи,
відповідно до встановленої форми.
10.3. У випадках, коли в документації наявна вимога Замовника про надання копії документа це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи учасника
(фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця) та відбитком печатки учасника. У
разі, якщо Замовником у складі цієї документації вимагається обов’язкова наявність відбитка
печатки учасника, ця вимога не застосовується до учасників, які здійснюють діяльність без
печатки згідно з чинним законодавством України.
10.4. Розрахунки за товар проводяться після його постачання шляхом безготівкового
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5 банківських днів з
дня фактичного постачання товару на адресу Покупця.
10.5. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором,
з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також
витрат на транспортування, тощо. За результатами здійснення закупівлі Замовник та
Постачальник укладають договір не раніше ніж через 2 робочих днів та не пізніше ніж через 10
робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.
10.6. Учаснику пропонується проект договору, з метою досягнення згоди щодо істотних умов
договору (Додаток № 4 ).
10.7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі.
10.8. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю
вважається неукладеним.
10.9. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно
до вимог цієї документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк,
визначений цією документацією, або неподання переможцем чи подання ним недостовірних
документів передбачених Додатками цієї документації, замовником розглядається наступна
пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Додатки до оголошення:
Додаток №1 - Форма пропозиції.
Додаток № 2 – Технічні (якісні) вимоги до товару
Додаток №3 – Вимоги до кваліфікації учасника та спосіб їх підтвердження

Заступник голови обласної
державної адміністрації

І.П.Гундич

Додаток № 1
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ
Уважно вивчивши документацію, цим подаємо свою пропозицію:
1. Повне найменування учасника ___________________________________________________
2. Адреса (місце знаходження) учасника _____________________________________________
3. Телефон/факс учасника _________________________________________________________
4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові)_____________________________________
5. Форма власності та юридичний статус учасника_____________________________________
6. Коротка довідка про діяльність учасника __________________________________________
7. Загальна (початкова) вартість пропозиції (цифрами і прописом)________________________
8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури
закупівлі
______________________________________________________________
маємо можливість і згодні виконати договір з постачання даної продукції за наступною ціною (заповнити
таблицю):
Од.
Ціна
Кількість
№
Сума без ПДВ,
Найменування
вим
за од. без
з/п
грн.
ПДВ, грн.
1

Бензин марки А-95 (талони
пластикові, паперові)

л.

Вартість пропозиції без ПДВ, грн.
ПДВ*, грн.
Загальна (початкова) вартість пропозиції з ПДВ*, грн.
*У разі, якщо учасник є платником ПДВ необхідно вказати суму з ПДВ, якщо учасник процедури закупівлі,
відповідно до вимог чинного законодавства, не є платником ПДВ - необхідно зазначити вираз «(без ПДВ)».
** Заповнюється учасником у відповідності до оголошення та/або Додатку№2 документації

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція
буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором
про закупівлю на умовах, зазначених у проекті договору (додатку № 4).
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з
умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з
більш вигідними для Вас умовами.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання
Договору, на умовах зазначених у оголошенні електронних торгів з Додатками і акцептованої
пропозиції, та у строк відповідно до вимог цієї документації.
Термін поставки товару – липень-жовтень 2016 р.
Протягом одного робочого дня з моменту завершення аукціону Учасник зобов’язаний
надіслати на електронну адресу Замовника (o.vasyanovich@oda.zt.gov.ua ) відкориговану
відповідно до ціни заявленої під час аукціону пропозицію.
Своїм підписом підтверджую достовірність вищевикладеної інформації
МП

____________________________________________________
(підпис керівника учасника)

Додаток № 2

Технічні (якісні) вимоги до товару
код ДК 016-2010: (19.20.2) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні,
код ДК 021-2015: (09130000-9) Нафта та дистиляти,
(Бензин марки А-95 (талони пластикові, паперові або паливні скретч-картки)
Дизпаливо (талони пластикові, паперові або паливні скретч-картки)
Якість товару:
В складі
пропозиції конкурсних торгів Учасник має надати копії паспортів
(сертифікатів) якості на товар, який підлягає поставці;
В пропозиції торгів Учасник має вказати точну назву товару, його відповідність ДСТУ, його
загальну вартість з ПДВ, термін оплати та інші відомості, що визначаються формою пропозиції.
Технічна специфікація
бензин А – 95 (ДСТУ 4839:2007) «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови» —
Державний стандарт України, відповідає вимогам європейського стандарту EN 228:2004
Затверджений наказом Держспоживстандарту України № 244 від 03 жовтня 2007
Щільність при температурі 20ºС, кг/м³, у межах – 753,6.
Детонаційна стійкість:
o октанове число по дослідницькому методу, не менш – 96,4,
o октанове число по моторному методу, не менш – 85,2.
Фракційний склад:
o температура початку перегонки, ºС, не нижче – 32,5,
o 10% пере ганяється при температурі, ºС, не вище – 51,5,
o 50% пере ганяється при температурі, ºС, не вище – 103,5,
o 90% пере ганяється при температурі, ºС, не вище – 174,5,
o Кінець кипіння, ºС, не вище – 213,5,
o Залишок у колбі, %, не більше – 1,2,
o Залишок і втрати, %, не більше – 3,0.
Тиск насичених пар бензину, кПа, не більше – 74,4.
Кислотність, мг КОН на 100 см³ бензину, не більше – 0,118.
Масова доля сірки, %, не більше – 0,0130.
Зміст водорозчинних кислот і лупів – відсутні.
Зміст механічних домішок і води – відсутні.
Колір – блідно – жовтий.
Концентація свинцю, г на 1 дм³ бензину, не більше – 0,0050.
Сумарний зміст ароматичних вуглеводнів, % мас., не більше – 40,36.
Масова частка бензолу, %, не більше – 1,32.
Масова частка кисню, % не більше – 1,56.
Масова частка кисневмісних з’єднань:
o метанолу, % не більше – відсутні,
o етанолу, %, не більше – відсутні,
o ізопропилового спирту, %, не більше – відсутні,
o ізобутилового спирту, %, не більше – відсутні,
o простих ефірів, %, не більше – 8,6,
o інших кисневмісних з’єднань із температурою кипіння не вище 210 ºС, %, не
більше – відсутні.

Поставка товару:
Серпень-жовтень 2016р., отримання товару у відповідності з видатковою накладною та
специфікацією, за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1. Строк дії талонів - не
менше одного року. Заправка бензином та повинна здійснюватись на підставі талонів на
автозаправних станціях Учасника та/або його партнерів в радіусі не більше 6 км. від закладу.
Учасник повинен мати розширену мережу АЗС по Україні, але не менше однієї АЗС на території
м. Житомира, трьох АЗС в Житомирській області.
Передача товару здійснюється по факту передачі Замовником талону пластикового, паперового на
товар, який виданий Учасником-переможцем оператору АЗС, строк дії якого не закінчився.
Талони пластикові, паперові є документом встановленого зразка та форми, одноразового
використання, який посвідчує право Замовника на одержання певної кількості та певної марки
товару на АЗС. Талон пластиковий, паперовий надає право Замовнику отримати товар на АЗС
Учасника-переможця. Талони пластикові, паперові можуть бути номіналом 10 л.- 20 л. Термін дії
талонів пластикових, паперових або паливних скретч-карткок не повинен бути меншим одного
року з моменту отримання їх представником Замовника.
Умови оплати товару:
Замовник здійснює оплату за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій
формі на підставі рахунку та накладної по факту отримання товару шляхом перерахування коштів
на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5 банківських днів з дня фактичного
постачання товару на адресу Покупця. Вартість зазначається в накладній та рахунку з
урахуванням витрат на сплату податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

Додаток № 3
Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження
Для підтвердження кваліфікаційних даних, Учасник у складі своєї Пропозиції надає
наступні документи, що мають бути підписані керівником (або уповноваженою особою) Учасника
і подаються у вигляді сканованого файлу для завантаження (формат .pdf):
1. Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження того, що він здійснює
господарську діяльність відповідно до положень Статуту:
1.1. Завірена учасником копія розширеного Витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з даними, які є актуальними на дату подання
пропозиції.
1.2. Завірена учасником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
(для учасників - фізичних осіб).
1.3. Завірена учасником копія паспорту (для учасників - фізичних осіб).
2. Інші вимоги та відповідні документи:
Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, протягом 2 (двох) робочих днів з
моменту оприлюднення відповідної інформації надає замовнику на його адресу: майдан ім.
С.П.Корольова, буд.1, к.310, м.Житомир, 10014 у паперовому вигляді копії завірені печаткою
Учасника наступних документів для укладання договору про закупівлю:
2.1. Завірена учасником копія розширеного Витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з даними, які є актуальними на дату подання
пропозиції.
2.2. Завірена учасником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для
учасників - фізичних осіб).
2.3. Завірена учасником копія паспорту (для учасників - фізичних осіб).
2.4. Документ, що підтверджує повноваження щодо підпису договору та документів
пропозиції учасника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення,
довіреністю, дорученням або іншим документом, тощо) (ця вимога встановлюється до учасників
торгів - юридичних осіб);
2.5. Специфікацію на продукцію з обов’язковим зазначенням ціни за одиницю продукції в
гривнях з ПДВ та без ПДВ, та загальної вартості пропозиції в гривнях без ПДВ та з урахуванням
ПДВ у відповідності до вартості предмету закупівлі, запропонованої учасником в результаті
електронного реверсивного аукціону.
2.6. Документ про якість (сертифікат відповідності, або сертифікат/паспорт якості/ або
декларація про відповідність, або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар.
Тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію або обґрунтування про
відсутність (не підлягає обов’язковій сертифікації тощо).

