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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ЗАПИТІ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, що знаходиться за 
адресою 03680, м. Київ, проспект академіка Глушкова, 42, пропонує прийняти участь у запиті 
цінових пропозицій на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (23.20.1) – бензин А76, 
А95 (технічні вимоги додаються). 
Закупівля планується на протязі квітня - грудня 2011 р. 
Місце закупівлі: м. Київ. 
Умови подання цінових пропозицій 
Місце: 03680, м. Київ, проспект академіка Глушкова, 42, Інститут проблем 
математичних машин і систем НАН України, лабораторний корпус № 2, кімната 514 б. 
Спосіб: особисто. 
Кінцевий строк: до 22 лютого 2011 року до 12.00 год.  
Цінові пропозиції подаються за формою, наведеною у додатку 1 до цього листа в 
запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.  
Ціни вказуються із врахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені 
та остаточно виводиться підсумкова ціна цінової пропозиції. 
Вартість цінової пропозиції повинна бути чітко визначена.  
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання їх. 
Розкриття цінових пропозицій: 
Місце: 03680, м. Київ, проспект академіка Глушкова, 42, Інститут проблем 
математичних машин і систем НАН України, лабораторний корпус № 2, кім. 517. 
Дата: 22 лютого 2011 року о 14.00 год. 
До розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники або їх уповноважені 
представники. 
Відповідальний за проведення цінової пропозиції: Яценков Володимир Спиридонович, 
тел.: (044) 526-60-62. 
Строк дії цінової пропозиції: не менше 120 календарних днів з дня розкриття. 
Додаткова інформація 
1. Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, та підготовлені безпосередньо 
Учасником готуються та викладаються українською мовою. 
2. Пропозиція, що подається Учасником, повинна містити наступні документи та інформацію:  

 Заповнену форму цінової пропозиції згідно з Додатком № 1 цього запиту. 
 Інформацію та документи про відповідність запропонованого Товару технічним вимогам 

відповідно до Додатку № 2. 
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 Інформаційна довідка про учасника (перелік службовців, які мають необхідні знання та 
досвід виконання умов договору про закупівлю, їх кваліфікація, коротка довідка про 
діяльність учасника). 

 Інформаційна довідка про основних покупців товарів, які є об`єктом конкурсних торгів 
за 2010 рік (за наявності господарської діяльності за зазначений період або за період 
фактичного здійснення такої діяльності) із наданням копій (завірених підписом 
уповноваженої особи та печаткою учасника) відгуків покупців та/або копій відповідних 
укладених договорів. 

 Істотні умови договору (Додаток № 3) повинні бути підписані уповноваженою особою 
учасника і містити печатку учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки 
згідно чинного законодавства). 

 Завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про 
призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи 
акціонерів про призначення його керівником або 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 документальне підтвердження повноважень цієї особи 
(оригінал довіреності). 

 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 суб'єкта 
підприємницької діяльності). 

 Завірену копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП); 
 Завірену копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану 

вартість чи єдиного податку. 
 Завірена копія балансу та звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 р. (Форма № 1 

та Форма № 2). 
 Завірена копія звіту про рух грошових коштів за 9 місяців 2010 р. (Форма № 3). 
 Оригінал або завірена копія довідки з банків/банку про наявність рахунків в банківських 

установах. 
 Оригінал або завірена копія довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по 

кредитам не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 

 Оригінал або завірену копію довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства 
економіки України або державного підприємства «Державний центр з питань відновлення 
платоспроможності та банкрутства» про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі 
даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не 
більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

 Оригінал або завірену копію довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті 
обов’язкових податків і зборів в Україні, не більше двомісячної давнини відносно дати 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

 Прізвища і посади осіб, уповноважених діяти від імені учасника та які мають право 
підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов'язань по результатах торгів. 
Довіреність уповноваженої особи учасника на право участі в торгах та підпису документів в 
тому числі по результатах торгів. 

 Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія паспорта 
керівника учасника (1-2 стор., стор. із відомостями про місце реєстрації (проживання). 
3. Кожний учасник має право подати лише одну цінову пропозицію. 
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4. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової 
особи учасника. Усі сторінки цінової пропозиції повинні містити підпис уповноваженої 
посадової особи учасника та печатку учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність 
без печатки згідно чинного законодавства), за винятком, нотаріально завірених документів та 
оригіналів документів, складених не учасником торгів. Документи цінової пропозиції 
опечатуються в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбиток печатки 
учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного 
законодавства) та на якому повинно бути зазначено: не відкривати до ПОЧАТКУ ТОРГІВ 
адресу та назву замовника; адресу та назву учасника; назву процедури закупівлі та назву 
предмета закупівлі. 
5. Ціна цінової пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник згоден виконати 
замовлення, та всі витрати, пов’язаних з виконанням Учасником зобов’язань по договору.  
6. Ціни зазначаються у національній валюті замовника – гривнях. 
7. З метою належної підготовки цінових пропозицій замовником визначаються технічні 
вимоги, вказані в Додатку 2. 
8. Істотні умови договору на закупівлю додаються, Додаток № 3 
 
Додатки: 
1. Форма цінової пропозиції – 1 арк., Додаток № 1. 
2. Технічні вимоги – 1 арк., Додаток № 2. 
3. Істотні умови договору на закупівлю – 2 арк., Додаток № 3. 
 
 
Голова комітету конкурсних торгів      В.П. Клименко 
 
 
 
Аронова Н.Г. 
5265506 
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Додаток № 1  
 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 
на закупівлю паливно-мастильних матеріалів 

 
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
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_____________________________________________________ 
 

Вивчивши запрошення учасникам процедури запиту цінових пропозицій, одержання 
якого цим засвідчується, ми, що нижче підписалися, приймаємо та погоджуємось з усіма 
умовами процедури закупівлі, визначеними законодавством. 
7. Цінова пропозиція:  
Загальна вартість пропозиції з ПДВ: ______________________(цифрами та прописом), грн.  
Загальна вартість пропозиції без ПДВ: ______________________(цифрами та прописом), грн.  
(Подається у вигляді калькуляції по формі наведеній нижче ).  
 

№ 
з/п 

Найменування 

О
ди
ни
ця

 
ви
м
ір
у 

К
іл
ьк
іс
ть

 

Ціна за 
одиницю 

(без ПДВ), 
грн. 

Вартість 
пропозиції 
(без ПДВ), 

грн. 

Вартість 
пропозиції 

(з ПДВ), грн. 
Примітки 

1. Бензин А76 л 570     

2. Бензин А95 л 17 200     

 
1. До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит цінових пропозицій 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. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом не менше ніж 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 пропозиції згідно з 
умовами документації. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір про 
закупівлю із замовником 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.  
 
Датовано «____» ________________ 2011 р.  
 
_____________________       /___________________/ 

[Посада]    [Підпис]    П.І.Б. 
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Додаток № 2 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  
на закупівлю паливно-мастильних матеріалів 

 
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі цінової пропозиції документи, 

які підтверджують відповідність цінової пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним 
та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником, згідно з частиною 
другою статті 22 Закону: 

 
Товар повинен відповідати ДСТУ 4063-2001 та постачається у вигляді бланків-дозволу 

(картки на паливо); 
 
Інформація про відповідність запропонованого товару технічним вимогам запиту цінової 

пропозиції повинна бути підтверджена наступними документами: 
 
- копія сертифікату відповідності, посвідчена підписом та печаткою (для юридичних 

осіб) Учасника; 
 
- копія паспорту якості на запропонований товар, посвідчена підписом та печаткою (для 

юридичних осіб) Учасника; 
 
Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає зазначеним вимогам, розгляду не 

підлягає. 
 
 

 

 



 
 

6

Додаток № 3 
 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
про закупівлю товарів за державні кошти 

 
м. Київ        «____» __________ 2011 р. 

 
І. Предмет договору. 
1.1. Учасник зобов'язується у 2011 році поставити Замовникові товари, зазначені в специфікації, а 
Замовник - прийняти і оплатити товар. 
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару та кількість вказані в специфікації. 
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.  
II. Якість товарів. 
Учасник повинен поставити Замовнику товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає 
умовам сертифікату відповідності, паспорту якості на запропонований товар, ДСТУ 4063-2001 та 
постачається у вигляді бланків-дозволу (картки на паливо). 
III. Ціна договору  
3.1. Ціна цього Договору становить __________________________________________________,  
                                                                               (вказати цифрами та словами)  
у тому числі: _____________________________ (ціна Договору визначається з урахуванням Закону 
України «Про податок на додану вартість»)  
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.  
IV. Порядок здійснення оплати  
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на 
оплату товару (далі – рахунок)  
4.2. До рахунка додаються: акт приймання-передачі товарів та інші документи ________________ 
_______________________________________________ 
                                                (вказати, які) 
V. Поставка товарів  
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів _________________________  
5.2. Місце поставки (передачі) товарів_________________________________  
VI. Права та обов'язки сторін  
6.1. Замовник зобов'язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари. 
6.2. Замовник має право: 
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про 
це його у строк 10 календарних днів; 
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального 
фінансування видатків.  
6.3. Учасник зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; 
VII. Відповідальність сторін  
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть 
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.  
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, війна 
тощо).  
IX. Вирішення спорів  
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом 
взаємних переговорів та консультацій.  
X. Строк дії договору  
10.1. Цей Договір набирає чинності з 1 квітня і діє до 31 грудня 2011 року.  
ІX. Інші умови 
Після укладання договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними 
відповідно до його умов. Умови договору зберігають свою силу протягом всього строку дії договору. 
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Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (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. 
X. Додатки до договору 
Специфікація 
______________ 
XІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін. 
 

Замовник 
Інститут проблем математичних машин і систем 
НАН України 
 

 Учасник 
 
 
 

 
Директор 
_______________ _______________  

  
Директор 
_______________ _______________ 

 
 

 
 


