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ЗАПИТ 
цінових пропозицій

1. Замовник:
1.1. Найменування: Маріупольський державний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26593428
1.3. Місцезнаходження: просп.Будівельників, 129-а, м.Маріуполь, Донецька обл., 87500
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35218002008203, 35223202008203 ГУДКСУ у 
Донецькій області
1.5. 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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Шебаніц Федір Федорович 
Телефон: (0629) 34-60-00 
Тел./факс: (0629) 53-22-70 
E-mail: shff_mar@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
195000 (сто дев’яносто п’ять тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: 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); 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 паливо) - 2450 л.
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри 
19.20.21-00.00 - бензин моторний, зокрема авіаційний бензин - бензин А-95;
19.20.26-00.00 - газойлі - дизельне паливо
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: АЗС м. Маріуполя
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: червень-грудень 2015 року
5 . Основні умови договору: визначаються Замовником з урахуванням положень 
Цивільного і Господарського кодексів України та Закону України “ Про здійсненим 
державних закупівель” від 10.04.2014 p., № 1197-VII
6. Строк дії цінових пропозицій.: 90 днів
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце та спосіб: пр. Будівельників, 129, м. Маріуполь, (каб. 201); особисто або 
поштою; відсутня можливість подання цінових пропозицій в електронному вигляді -  
зазначається відповідно до листа щодо надання методологічної допомоги замовникам 
щодо набрання чинності наказу Мінекономіки від 15.09.2014р. №1106 та листа 
роз’яснення Мінекономіки №3302-05/43625-03 від 16.12.2014р.
7.2. Строк: 07.05.2015р. 09.20
8. Розкриття цінових пропозицій:
8.1. Місце: пр. Будівельників, 129, м. Маріуполь, (каб. 201)
8.2. Дата: 07.05.2015
8.3. Час: 10:00:00
9 . Додаткова інформація:
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує ого.
Голова комітету з конкурсних торгів Шебаніц Ф.Ф.
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