
ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О  
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №  і Ю6

РЕЄСТР  
отриманих 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.Ш ебаніц

(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
22 .05 .2015  р о к у  о г о л о ш е н н я  №  135261.

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



№ Дата, час 
і спосіб 
отримання 
(особисто,
3
використанням 
електронних 
засобів або 
поштою 
тощо)

Повне найменування 
(для ю ридичної особи) 
або прізвище, м .’я, по 
батькові (для фізичної 
особи), код за 
ЄД РП О У /реєстраційний 
номер облікової картки 
платника податків* 
учасника процедури 
закупівлі, який надав 
пропозицію  конкурсних 
торгів (кваліфікаційну 
пропозицію , цінову 
пропозицію)

Дотримання 
передбачених у 
документації 
конкурсних 
торгів (запиті 
цінових 
пропозицій) 
вимог щодо 
форми подання 
пропозиції 
конкурсних 
торгів
(кваліф ікаційної
пропозиції,
цінової
пропозиції)

Підпис особи, 
яка
зареєструвала
пропозицію
конкурсних
торгів
(кваліфікаційну
пропозицію,
цінову
пропозицію), та 
підпис особи, 
яка передала її 
особисто (якщо 
передано 
особисто)Ш ні
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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 0 3 ,  0 6 ,  £ 0 / 6 '  0 $  /  О  .

'Ш т а )  (час)

Голова комітету з конку

Секретар комітету з кон

(ініціали та прізвище)

(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
2 2 .0 5 .2 0 1 5  р о к у  о г о л о ш е н н я  №  135261

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 03.06.2015 року
10:00.

Місце розкриття: м. Маріуполь, пр-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
найме ну вання (для  
юридичної  особи) 
або прізвище,  ім’я, 
по бат ьк ові (для  
фізичної  особи) 
учасника 
процедури 
закупівлі ,  код за 
Є Д Р П О У /  
реєстраційний 
номер облікової  
картки платника 
податків*,  
місцезнаходження/  
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 02.06.2015 ТОВ «Торгова 
компанія 
«Євронафта»  
39391923

Попередньо всі
документи
наявні

223988.85
грн.

11,іна пропозиції  
перевищує суму, 
передбачену 
замовником на 
фінансування 
закупівлі

2

№ 2 02.06.2015
ТОВ «Вельт» 
30546331

Попередньо всі
документи
наявні

231077,70
грн.

Ціна  пропозиції  
перевищує суму, 
передбачену 
замовником на 
фінансування 
закупівлі

О
3 .

№3 03.06.2015
ТО В  «Виробничо-  
торгівельна фірма 
«Авіас»
32560942

Не всі
документи
наявні

167720,00
грн.

Відсутня довідка 
учасника з 
зазначенням 
підстав, 
передбачених 
абз . : 1. 3. 6 п. 2.1.
І Іереліку 
документів  для 
підтвердження 
відповідності 
кваліфікаційним 
критеріям та 
іншими вимогам 
Замовника

4. № 4  03.06.2015 ТОВ  «Маргаз» 
34440221

Не всі
документи
наявні

17161 1.85 
грн.

В ід с у тн я  д о в і д к а  
п е р е д б а ч е н а  п. 
2.3.  П е р е л і к у  
д о к у м е н т і в  д л я  
п і д т в е р д ж е н н я  
в і д п о в і д н о с т і  
к в а л і ф і к а ц і й н и м  
к р и т е р і я м  га 
і н ш и м и  в и м о г а м  
З а м о в н и к а



* 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 
Дощік А.М.

Члени комітету з конкурсних торгів 

Челбарах В.Ф.

Сотченко О.І.

Кавецька О.В.

Голова комітету з ко 

Секретар комітету з

Ф.Ф.Шебаніц

О.С.Мокрозуб



ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №  1106

П РО Т О К О Л
оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування
М аріупольський держ авний університет.

1.2. М ісцезнаходження
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
22.05.2015 року оголошення №  135261

4. Оцінку пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) проведено
03.06.2015 року 11:00.

(дата) (час)

5. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) га 
причини їх відхилення
5.1. ТОВ «Маргаз» - відсутня довідка передбачена п. 2.3. Переліку документів для 
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншими вимогам Замовника;

5.2. ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас» - відсутня довідка учасника з 
зазначенням підстав, передбачених абз.: 1. З, 6 п. 2.1. Переліку документів для 
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншими вимогам Замовника.

6. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), допущ ених до 
процедури оцінки

ТОВ «Торгова компанія «Євронафта»
ТОВ «Вельт»

7. М етодика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
Найнижча ціна

8. Оцінка пропозицій учасників



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

Критерії оцінки 
пропозицій 
конкурсних 
торгів (цінових 
пропозицій)

Значення 
показників 
згідно 3 
пропозиціями 
конкурсних 
торгів (ціновими 
пропозиціями) 
за критеріями 
оцінки

Кількість 
оціночних 
одиниць за 
критеріями 
відповідно до 
методики 
оцінки (не 
заповнюється 
для
процедури
запиту
цінових
пропозицій)

Примітка

ТОВ «Свронафта» 
39391923

Н айнижча ціна 223988,85 - -

ТОВ «Вельт» 
30546331

Н айнижча ціна 231077,70

* 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).

9. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових 
пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною)
Суми цінових пропозицій учасників перевищують суму запиту цінових пропозицій 
Замовника.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. ЗО Закону «Про здійснення державних закупівель», 
Замовник визнає торги такими, що не відбулися, оскільки ціна найбільш вигідної 
пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування 
закупівлі.

10. Члени комітету з конкурсних торгів:

Заступник голови 
комітету з конкурсних торгів

Дощік А.М.

Члени комітету з конкурсних торгів 

Челбарах В.Ф.

Сотченко О.І.

Кавецька О.В.

Ф.Ф.Ш ебаніц

О.С.М окрозуб

Голова комітету з 
(підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів 
(підпис) (ініціали та прізвище)



ІН Ф О Р М А Ц ІЯ
про відхилення цінової пропозиції

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

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

1. Дата і номер інформаційного бюлетеня „Вісник держ авних закупівель” у 
якому було опубліковано оголош ення про проведення процедури закупівлі, номер  
оголошення - №135261. ВДЗ № 257(22.05.2015) від 22.05.2015 року
2.Найменування замовника -  Маріупольський державний університет
3 .Найменування предмету закупівлі 19.20.2 - Паливо рідинне га 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 .Перелік цінових пропозицій, які були відхилені із зазначенням підстав:
№ Номер і дата Повне Ціна Інформація про Підстава

реєстрації най ме н уванн я(д ля пропозиції в ідповідність/відхилення відхилення
замовником юриди чної  особи) або ціни пропозиції
пропозиції або прізвище,  ім'я, окремих
конкурсних по бат ькові (для частин
торгів фізичної  особи) предмета
(кваліфікаційної учасника закупівлі
пропозиції , процедури (лотів)
цінової закупівлі ,  код за (якщо
пропозиції) Є Д Р П О У /  

реєстраційний 
номер облікової  
картки платника 
податків*,  
місцезнаходження/  
місце проживання,  
телефон/телефакс

окремі
частини
предмета
закупівлі
визначені
замовником
для
надання 
учасниками 
пропозицій 
щодо них)

1 №  1 02.06.2015 ТОВ «Євронафта» 
39391923

223988.85
гри.

Пропозиція відповідає 
запиту

2 ТО В «Вельт» 231077,70 Пропозиція відповідає
№2 02.06.2015 30546331 гри. запиту

3. Т О В «Виробничо- 167720.00 Пропозиція відхилена Відсутня
№3 03.06.2015 торгівельна  фірма

«Авіас»
32560942

грн. довідка 
учасника  з 
зазначенням 
підстав, 
передбачених 
абз.: 1. 3, 6 п.
2.1. Переліку 
документів  для 
підтвердження 
відповідності 
кваліфікаційним 
критеріям та



іншими
вимогам
Замовника

4. №4 03.06.2015 ТО В  «М АРГ АЗ »  
34440221

171611,85 
грн.

Пропозиція відхилена Відсутня 
довідка 
передбачена п. 
2.3. Переліку 
документів для 
підтвердження 
відповідності 
кваліфікаційним 
критеріям та 
іншими 
вимогам 
Замовника



ЗВІТ

про результати проведения процедури запиту цінових
пропозицій 

№ 2 від 08.06.2015 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, ир. 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 ебаніц, 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) - 5223 л; 19.20.26-00.00 - газойлі (дизельне  
паливо) - 3510 л.

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

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

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

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №  135261, ВДЗ № 257(22.05.2015)  
від 22.05.2015

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт ціпової 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. 
№143886, ВДЗ № 267(08.06.2015) від 08.06.2015

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 4 (чотири)
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»
4.2.4. ТО В «М аргаз»
4.3. Код за СДРПОУ/реєстраційний помер облікової картки платника податків.
4 .3 .1 .39391923
4.3.2. 30546331
4.3.3. 32560942
4.3 .4.34440221
4.4. М ісцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 

особи).
4.4.1. 87526, Д онецька обл., м. М аріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд. 104, 

кім. 512
4.4.2. 52005, Д ніпропетровська обл., Д ніпропетровський район, емг Ювілейне, 

вул. Н ижньодніпровська, буд. 5
4.4.3. 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15а



4.4.4. 87515, Донецька обл., м. М аріуполь, Ж овтневий р-н, вул. М иколаївська, 
буд.16

5. Інформація про цінові пропозиції.
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 03.06.2015 до 09:40.

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).03.06.2015 10:00
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 4 (чотири)
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.

5.4.1 .ТОВ «М аргаз» - відсутня довідка передбачена п. 2.3. П ереліку документів для  
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та інш ими вимогам  
Замовника;

5.4.2. ТО В «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас» - відсутня довідка учасника з 
зазначенням підстав, передбачених абз.:1, 3, 6 п. 2.1. Переліку документів для  
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншими вимогам  
Замовника.

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції.
5 .5 .1 .223988,85  гри.
5 .5 .2 .231077 ,70  гри.
5.5.3. 167720,00 гри.
5.5.4. 171611,85 гри.
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу 

ціну (з податком на дод ану 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. 03.06.2015 року
9.2. Підстава. Ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищ ує суму, 

передбачену замовником на фінансування закупівлі
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 
173акону.

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 -  Дощік А.М.

І І Члени комітету -  Челбарах В.Ф.А ______________________



Кавецька О.В. 
Сотченко О.І.

Відповідальний секретар -  М окрозуб О.С.


