
ЗАТВЕРДЖЕНО 
І Іаказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15.09.2014 № 1 106

РЕЄСТР  
отриманих цінових пронози ній

1. Замовник.

1.1.1 Іайменування  
ЇМ а ріу 11 ojі ьсь ки й де ржа в н и й у н і ве рс итет

1.2. Місцезнаходження
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 а

1.3. Відповідальний за проведення торгів 
Голова комітету з конкурсних торгів Ф.Ф.11 Іебаніц

(прізвище, ім'я, по батькові)

телефон 0504724823 
телефакс 0629346000

2. Інформація про предмет закупівлі
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні; 19.20.21-00.00 бензин 
моторний, зокрема авіаційний бензин, 19.20.26-00.00 - газойлі
(предмет закупівлі визначається замовником у порядку, установленому центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника 
десятого знака відповідного державного класифікатора))

3. Вид процедури закупівлі 
Запит цінових пропозицій.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель
14.04.2015 року оголош ення  №  1 1 1879.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів 
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)



№ Дата, час 
і спосіб 
отримання 
(особисто, 
і
використанням 
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платника податків* 
учасника п ро і іеду р и 
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конкурсних пропозицію
торгів (запиті конкурсних
цінових тортів
пропозицій) (кваліфікаційну
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форми подання цінову
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конкурсних підпис особи.
торгів яка передала її
(кваліфікаційної особисто (якщо
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* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Інша інформація



7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій) закінчилося ОУ ОбоСО/6' @зс>

(лата)

Голова комітету з конкурсних торгів
(підпис)

(час)

(ініціали та прізвище) £



ПРОТОКОЛ  
розкриття цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування
Маріупольський державний університет.

1.2. Місцезнаходження
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 а

1.3. Відповідальний за проведення торгів 
Голова комітету з конкурсних торгів Ф.Ф. Шебаніц

(прізвище, ім’я, по батькові)

телефон 0504724823 
телефакс 0629346000

2. Інформація про предмет закупівлі

19.20.2 -  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні; 19.20.21-00.00 -  бензин 
моторний, зокрема авіаційний бензин, 19.20.26-00.00 - газойлі.

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель
14.04.2015 року  оголош ення  №  1 11879.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 07.05.2015 року
10 :0 0 .

(дата) (час)

Місце розкриття: м. Маріуполь, гір-т Будівельників, 129, каб. № 201.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів 
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)



№ Номер і дата
реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

Повне
найменування(для 
юридичної особи) 
або прізвище, ім'я, 
по батькові (для 
фізичної особи) 
учасника 
процедури 
закупівлі, код за 
ЄДРПОУ/ 
реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 
податків*, 
м і с цез н аходже н н я/ 
місце проживання, 
телефон/телефакс

Інформація про
наявність чи
відсутність
необхідних
документів,
передбачених
документацією
конкурсних
торгів
(запитом
цінових
пропозицій)

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі
(лотів) (якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для надання
учасниками
пропозицій
щодо них)

Примітка

1 № 1 05.05.2015 ТОВ «Євронафта» 
39391923

Попередньо всі
документи
наявні

146125,00
грн.

2
№2 06.05.2015

ТОВ «Вельт» 
30546331

Попередньо всі
документи
наявні

148137,50
грн.

Юридична адреса, 
зазначена у 
свідоцтві про 
реєстрацію 
платника ПДВ не 
відповідає 
юридичній адресі 
ТОВ «Вельт»; 
у довідці про 
відсутність 
заборгованості з 
податків, зборів, 
платежів 
неправильно 
зазначено 
найменування 
Замовника

3.
№3 06.05.2015

ТОВ «Виробничо- 
торгівельна фірма 
«Авіас» 32560942

Попередньо всі
документи
наявні

130900,00
грн.

Термін дії Довідки 
з Єдиної бази 
даних про 
підприємства, 
щодо яких 
порушено 
провадження у 
справі про 
банкрутство не 
відповідає 
кваліфікаційним 
вимогам Замовника

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).



6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

Заступник голови 
комітету з конкурсних торгів 
Трофименко Т.М.

Члени комітету з конкурсних торгів 

Челбарах В.Ф.

Сотченко 0.1.

Кавецька О.В.

Ф.Ф.Шебаніц

О.С.Мокрозуб

Голова комітету з конкур

Секретар комітету з ко



ІНФОРМАЦІЯ
про відхилення цінової пропозиції

Предмет закупівлі:
«код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 - 19.20.2 

та газ; оливи мастильні (бензин А-95, дизпаливо)»
Паливо рідинне

1. Дата і номер інформаційного бюлетеня „Вісник держ авних закупівель” у 
якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер  
оголошення - №1 11879, ВДЗ № 232(14.04.2015) від 14.04.2015 року
2.Н айменування замовника -  М аріупольський державний університет
3.Н айменування предмету закупівлі 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні  
19.20.21-00.00 - бензин моторний, зокрема авіаційний бензин (бензин А-95); 19.20.26- 
00.00 - газойлі (дизельне паливо)
4.Г_ерелік цінових п ропозицій, які були відхилені із зазначенням підстав:______________
№ Номер і дата

реєстрації
замовником
пропозиції
конкурсних
торгів
(кваліфікаційно 
ї пропозиції, 
цінової 
пропозиції)

Повне
найменування 
(для юридичної 
особи)або 
прізвище, ім’я, по 
батькові(для 
фізичної особи) 
учасника 
процедури 
закупівлі, код за 
ЄДРПОУ/ 
реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 
податків*, 
місцезнаходженн 
я/
місце
проживання,
телефон/телефакс

Ціна
пропозиції
або ціни
окремих
частин
предмета
закупівлі
(лотів)
(якщо
окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовнико
м для
надання
учасникам
и
пропозицій 
щодо них)

інформація про 
відповідність/відхиленн 
я пропозиції

Підстава
відхилення

№ 1 05.05.2015 ЇО В
«Євронафта»
39391923

146125.00
-рн.

Пропозиція відповідає 
запиту

№2 06.05.2015
TOB «Вельт» 
30546331

148137,50
гри.

І Іропозиція відхилена Юридична 
адреса, 
зазначена у 
свідоцтві про 
реєстрацію 
платника 11ДВ 
не відповідає 
юридичній 
адресі TOB 
«Вел ьт»; 
у довідці про 
відсутність 
заборгованості 
з податків.



зборів,
платежів
неправильно
зазначено
найменування
Замовника

3 .
№3 06.05.2015

ТО В
«Виробничо- 
торгівельна фірма 
«Авіас» 32560942

130900.00
гри.

Пропозиція відхилена Термін дії 
Довідки 3 
Єдиної бази 
даних про 
підприємства, 
щодо яких 
порушено 
провадження у 
справі про 
банкрутство не 
відповідає 
кваліфікаційни 
м вимогам 
Замовника



ЗВІТ

про результати проведення процедури запиту цінових
пропозицій 

№ 1 від 18.05.2015 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. М аріупольський державний університет
1.2. Код за Є Д Р П О У .26593428
1.3. М ісцезнаходження.м. М аріуполь, пр.. Будівельників, 129а
1.4. 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). Ф .Ф .Ш ебанін, Голова  
комітету з конкурсних торгів, 0504724823

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування, код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.2 - 
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 19.20.21-00.00 - бензин моторний, зокрема  
авіаційний бензин (бензин А-95);
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. 19.20.26-00.00 - газойлі (дизельне паливо)) - 
9.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 19.20.21-00.00 - бензин моторний, 
зокрема авіаційний бензин (бензин А-95) - 4200 л; 19.20.26-00.00 - газойлі (дизельне  
п а л и в о )- 2450 л.

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. АЗС м. М аріуполя  
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг, червень-грудеиь 2015 року

3. Інформація про процедуру закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

проведення процедури запиту цінових пропозицій.
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб- 

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №  111879, ВДЗ № 232(14.04.2015)  
від 14.04.2015

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових 
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
№ 130288, ВДЗ № 251(14.05.2015) від 14.05.2015

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі. З (три)
4.2. Найменування/прізвище, ім ’я, по батькові.
4.2.1. ТО В «Торгова компанія «Євронафта»
4.2.2. ТО В «Вельт»
4.2.3. ТО В «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас»
4.3. Код за ЄДРГЮ У/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
4.3 .1 .39391923
4.3.2. 30546331
4.3.3. 32560942
4.4. М ісцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 

особи).
4.4.1. 87526, Доненька обл., м. М аріуполь, вул. 130-ї Т аганрозької дивізії, буд. 104, 

кім. 512
4.4.2. 52005, Д ніпропетровська обл., Дніпропетровський район, смт Ю вілейне, 

вул. Н ижньодніпровська, буд. 5
4.4.3. 49044, м. Д ніпропетровськ, вул. Гоголя, 15а
5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 07.05.2015 до 09:20.



.

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).07.05.2015 10:00
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. З (три)
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.

5.4.1.ТОВ «Вельт», юридична адреса, зазначена у свідоцтві нро реєстрацію платника  
ПДВ не відповідає юридичній адресі ТО В «Вельт»; у довідці про відсутність  
заборгованості з податків, зборів, платежів неправильно зазначено найменування  
Замовника

5.4.2. ТО В «Виробиичо-торгівельна фірма «Авіас», термін д ії  Довідки з Єдиної бази  
даних про підприємства, щодо яких поруш ено провадження у справі про банкрутство  
не відповідає кваліфікаційним вимогам Замовника

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції.
5.5.1. 146125,00 гри.
5 .5 .2 .148137 ,50  гри.
5.5.3. 130900,00 грн.
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу

ціну (з податком на додану вартість):

(цифрами)

(словами)
5.7. Дата акцепту пропозиції.
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.3. М ісцезнаходження, телефон, телефакс.
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю.
8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових 

пропозицій.
9.1. Дата прийняття рішення. 07.05.2015 року
9.2. Підстава. Д о оцінки допущ ено пропозиції менш е ніж двох учасників.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - 
Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 
П Закону.

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 
17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету -  Ш ебаніц Ф.Ф.
Заступник голови -  Трофименко Т.М.
Члени комітету -  Челбарах В.Ф.,

Кавецька О.В 
О.

Відповідальний секрет

Голова комітету з конкурсе Ф.Ф.Ш ебаніц


