
Додаток  

до протоколу №4 від 02.02.2021 р. 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ 

ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти (бензин А-95) 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Дубенська міська рада 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05391063 

1.3. Місцезнаходження : 35600 Рівненська область м.Дубно  вул. Замкова,4 

1.4. Категорія -орган місцнвого самоврядування (пункт 1 частини першої статті 2 Закону України 

«Про публічні закупівлі» 

1.5. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Штабровська 

Віра Іванівна, уповноважена особа, тел. (03656) 3-22-70, e-mail:Verashtab@ukr.net. 

 Тип закупівлі: Спрощена закупівля 

Очікувана вартість товару чи послуги : 190000грн. 00 коп. з ПДВ 

3. Інформація про предмет закупівлі:  

3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти 

(бензин А-95) 

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг:  

№ 

п/п 
Найменування  

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Бензин А-95 літр 7500 

 

3.3. Місце поставки товарів чи надання послуг: 35600  Рівненська область м.Дубно вул. 

Замкова,4. Учасник повинен мати АЗС на території міста Дубно та по всій території Украни. 

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг: поставка товару  здійснюється  протягом року 

у період з дати укладання договору і до 31 грудня 2021 року, але не пізніше 5 днів з дати 

отримання заявок Замовника. Допускається подача заявок Замовником для поставки 

товару частинами. 

4. Технічні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження:  Додаток 2 до Оголошення. 

5. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:  

Оцінка пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі 

критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в документації та шляхом застосування 

електронного аукціону. 

Єдиним критерієм оцінки  пропозицій є ціна та якість.У разі якщо учасник є платником податку 

на додану вартість (ПДВ), то до ціни має бути включений ПДВ. 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням 

податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, а також витрат на  

транспортування, навантаження, розвантаження. 

Електронна система визначає найкращою пропозицію з найнижчою ціною/приведеною ціною.  

Після оцінки пропозицій замовник розглядає пропозиції на відповідність вимогам документації з 

переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена 

найбільш економічно вигідною. 

У разі відхилення пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно 

вигідною, замовник розглядає наступну пропозицію з переліку учасників, що вважається 

найбільш економічно вигідною. 

Для проведення спрощеної закупівлі із застосуванням електронного аукціону має бути подано не 

менше двох пропозицій. 

У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку 

подання пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, 

визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі 

пропозиції учасника. 

За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення 

про намір укласти договір. 

mailto:Verashtab@ukr.net


У разі зазначення у складі пропозиції недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні 

результатів закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника, як таку, що не відповідає 

умовам документації.  

6. Умови оплати: оплата Товару  здійснюється Замовником в національній валюті України в 

безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника протягом 7-ми 

календарних днів з моменту отримання рахунку-фактури та накладної на Товар.  

7. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження: 

Учасник повинен надати в складі своєї пропозиції наступні документи: 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); 

- копія паспорту (для фізичних осіб); 

- витяг (або виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців; 

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про 

право сплати єдиного податку; 

- гарантійний лист від Учасника (у довільній формі) щодо своєчасної поставки, що є предметом 

закупівлі; 

- копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); 

- довідка про посадових осіб, що мають право на укладання договору та підписання пропозиції; 

- лист-згода на обробку персональних даних (для фізичних осіб, суб’єктів підприємницької 

діяльності-фізичних осіб); 

- копія дозволу (ліцензії) на провадження господарської діяльності, пов’язаної з цим предметом 

закупівлі, якщо такий дозвіл (ліцензія) необхідний згідно з чинним законодавством на такий вид 

діяльності  (в іншому випадку надати лист-пояснення); 

- перелік АЗС в межах м. Дубно Рівненської області, на території України із зазначенням їх 

місцезнаходження (надати довідку згідно додатку 4); 

- цінову пропозицію; 

Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються 

в електронну систему закупівель у вигляді кольорових скан-копій придатних для 

машинозчитування (файли з розширенням «.pdf», «.jpeg», тощо), зміст та вигляд яких повинен 

відповідати оригіналам відповідних документів, з яких виготовляються такі скан-копії.  

У разі відсутності в учасника документу, передбаченого цим оголошенням, або наявності 

документів з іншою назвою, які містять необхідні відомості відповідно до чинного законодавства 

України, учасник в складі своєї пропозиції обов’язково надає письмове пояснення причини 

відсутності або надання іншого документу, ніж зазначеного у оголошенні, разом з копією 

документу, який містить відповідні відомості. 

8. Початок періоду уточнень: 02.02.2021 р. 

Звернення за роз’ясненнями (Період уточнення інформації про закупівлю): до 06.02.2021 р.  

9. Початок реєстрації пропозицій: 07.02.2021р.  

Кінцевий строк подання пропозицій: 11.02.2021 р.  

10. Дата, час проведення електронного аукціону: буде відома у момент початку прийому 

пропозицій   

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його 

надати): не вимагається. 

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник 

вимагає його надати): не вимагається. 

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах  від 0,5 

відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 1% або 1900 

грн.00 коп.  

14. Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна пропозиції: валютою пропозиції є 

національна валюта України – гривня. Розрахунки за товари здійснюватимуться у 

національній валюті України згідно умов договору про закупівлю. 

15. Недискримінація учасників: Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та 

організаційно-правових форм беруть участь у спрощених закупівлях на рівних умовах. 



16. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції: під час 

проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються 

українською мовою. 

17. Інша інформація: 

До ціни предмета закупівлі обов’язково включаються ПДВ (якщо він передбачений), податки і 

збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування, транспортування, 

навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів та усіх інших витрат, пов’язаних з 

виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору.  

Загальна сума цінової пропозиції (стартова сума аукціону) не повинна перевищувати 

очікувану вартість предмета закупівлі Замовника. 

В день закінчення аукціону учаснику необхідно надати оформлену належним чином в 

електронному (сканованому) вигляді остаточну (кінцеву) цінову пропозицію. 

У випадку ненадання учасником-переможцем в зазначений строк документів для укладення 

договору або надання їх не в повному обсязі, Замовник проводить розгляд цінової пропозиції 

наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишились. 

Відсутність або невідповідність у складі пропозиції хоча б одного з перелічених документів 

має бути обґрунтовано листом учасника у довільній формі. В іншому випадку таку пропозицію 

буде відхилено, як таку, що не відповідає вимогам замовника. 

 Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи 

закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються 

з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" 

та "Про електронні довірчі послуги".  Всі документи пропозиції подаються в електронному 

вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або 

електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного 

рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання).  

Документи пропозиції учасника, що складені безпосередньо учасником, а саме: довідки/листи 

в довільній формі /листи-роз’яснення/гарантійні листи повинні містити підпис уповноваженої 

посадової особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також 

відбитки печатки учасника (у разі використання).  

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.  

1. Відхилення пропозиції учасника: 

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення 

договору про закупівлю; 

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення 

спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через 

неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку 

спрощену закупівлю. 

2. Відміна закупівлі: 

1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з 

питань публічних закупівель; 

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

2. Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі: 

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону; 

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній. 

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом). 

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: 

замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення; 

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни 

спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї 

статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. 



Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною 

системою закупівель в день його оприлюднення. 

3. Строк укладання договору: 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної 

закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про 

закупівлю.  

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.  

 

При підготовці цінових пропозицій учасникам необхідно враховувати вищезазначені вимоги 

та  вимоги  наведені  у  Додатках  1 - 3  до Оголошення  про  проведення   закупівлі  через  систему 

електронних закупівель: 

Додаток  1 – Форма «Цінова пропозиція» 

Додаток  2 – Технічні вимоги до предмету закупівлі. 

Додаток  3 –  Проект Договору 

Додаток  4 –  Перелік АЗС (власних/орендованих/партнерських/тих, що знаходяться у 

користуванні на інших договірних засадах) в межах м. Дубно Рівненської області ,в межах 

України. 

   

 

Уповноважена особа                                                                                          В.І.Штабровська



Додаток 1 до Оголошення 

 

Форма цінової пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності). 

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» 
 

________________(назва Учасника), надає свою цінову пропозицію щодо участі у 

електронних торгах на закупівлю  ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти (бензин А-95) 

згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. 

 

№ Назва товару 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна за 

одиницю без 

ПДВ (грн.) 

Загальна 

вартість 

без ПДВ 

(грн.) 

1 Бензин А-95 літр      7500   

  
 

 
Крім того 

ПДВ***: 

 

  
 

 
Разом з 

ПДВ***: 

 

Загальна вартість товару: _____учасником зазначається загальна вартість товару 

прописом________________ з ПДВ/без ПДВ***. 
(непотрібне викреслити) 

 

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки 

товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами 

відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 

Разом з цією ціновою пропозицією ми надаємо документи, передбачені пунктом 7 цього 

Оголошення (в електронному (сканованому) вигляді) на підтвердження заявлених вимог. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі 

наявності). 

 

Примітки для учасників (можуть не зазначатись учасниками у тексті пропозиції): 

*** ПДВ нараховується учасником у випадку, якщо учасник є платником ПДВ. 

 



Додаток 2 до Оголошення 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

до предмета закупівлі : ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти (бензин А-95) 

 

 

№ 

п/п 
Найменування  Опис та характеристика товару 

Од. 

виміру 
Кількість 

1 Бензин А-95 Марка бензину – А – 95. 

Вимоги щодо якості палива – відповідно до вимог 

ДСТУ. 

Форма відпуску пального: скретч картки 

Номінал скретч карток/талонів – 5,10, 20 літрів 

літр 7500 

 
1. Відпуск товару здійснюється на протязі 2021 року шляхом надання скретч-карток на пальне номіналом 

5.10, 20 літрів, дія яких поширюється по всій території України. Строк дії талонів не менше 6 місяців з 

моменту їх отримання з гарантією обміну нереалізованих скретч-карток на скретч-картки з новим строком 

дії.    
 

2. Найближча АЗС повинна знаходитись не далі ніж 3 км від місця розташування Замовника за адресою: 

Рівненська область м.Дубно вул.Замкова ,4 (обмеження віддаленості АЗС від місцезнаходження Замовника 

обумовлене додатковими витратами коштів та часу на заправку автомобілів).  
 

3. Учасник має забезпечити відпуск товару (фактичну заправку автотранспорту Замовника) через АЗС  в 

наступному режимі – безперервно та цілодобово, за винятком випадків, коли роботу АЗС припинено 

внаслідок технічної перерви, технічної аварії або дії форс-мажорних обставин. 
 

5. Учасник повинен мати розгалужену мережу АЗС по всій території Україні та в м.Дубно 

Учасник у складі пропозиції повинен надати Замовнику перелік АЗС, на яких реалізується паливо по 

бланкам дозволу (скретч карткам), з зазначенням місця їх розташування. 
 

6. Товар повинен бути обов’язково сертифікований та відповідати вимогам ДСТУ. 

Учасник в складі пропозиції повинен надати копії сертифікатів відповідності та паспортів якості, що є 

дійсними на дату подання  пропозицій. 
    

 



 
Додаток №1 

до Договору № ___________ 

від "____"__________ 2021 р. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

№ 

Конкретне найменування, 

торговельна марка та 

характеристики товару * 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна за одиницю 

без ПДВ (грн.) 

Загальна 

вартість 

без ПДВ 

(грн.) 

1      

…      

    Разом без ПДВ:  

    Крім того ПДВ**:  

    Разом з ПДВ**:  

 

Загальна вартість товару: ____________ учасником зазначається загальна вартість товару 

прописом________________ з ПДВ/без ПДВ. 
(непотрібне викреслити) 

 

Примітки: 

* У цій графі зазначається конкретне найменування, торговельну марку або знак для товарів і послуг 

запропонованого товару (за наявності), виробника товару та детальні характеристики товару. 

** ПДВ нараховується учасником у випадку, якщо учасник є платником ПДВ. У випадку, якщо Учасник не є 

платником ПДВ, ці клітини не заповнюються. 

 

 

ПРОДАВЕЦЬ ЗАМОВНИК 

 

 

 Дубенська міська рада 

 Адреса: 35600, Рівненська обл., місто Дубно, вул. 

Замкова,4 
 Рахунок  

UA748201720344270018000029413 

МФО 820172  в Дубенському УДКСУ 

Рівненської області 

Код ЄДРПОУ 05391063 
 Тел. (03656)3-22-70 

  

Міський голова __________ В.АНТОНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 до Оголошення 

 

 

№___

_____

___ 

Від__________ 

 

 

ДОВІДКА 

про наявність мережі АЗС в межах м. Дубно Рівненської області  

35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Замкова,4 та на території України 

 

№ п/п Назва АЗС   
Місцезнаходження 

     (адреса АЗС) 

  Відстань до 

Дубенської 

міської ради 

(Рівненська 

обл., м.Дубно 

вул.Замкова,4) 

  Підстава користування 

(власне, орендоване, 

партнерське, інше право 

користування) 

     

 

 

 

 

 

 

 

Посада, П.І.Б. уповноваженої особи                                         Підпис 

 

                                                                           М.П. 

Довідка складена за нижченаведеною формою на фірмовому бланку (у разі наявності) 

про наявність в учасника процедури закупівлі мережі АЗС та підстави користування 

(власні/орендовані/партнерські/тих, що знаходяться у користуванні на інших договірних 

засадах).  


