
 
               УКРАЇНА 

 
                               МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  УКРАЇНИ 
                              НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ 

 
    01001 м.Київ, Володимирський узвіз, 2 

           тел.: (044) 279-62-51, факс: (044) 278-03-30 
Е-mail: philarmonia@ukrpost.ua                Web Site: www.filarmonia.com.ua 

 

      _______      №   _________                                                                                                                          
       на №                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 

Комітет з конкурсних торгів пропонує Вам прийняти участь у процедурі «запит 
цінових пропозицій» на закупівлю «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (бензин А-
95, дизельне паливо) (Код  за ДК 016:2010 – 19.20.2). 

Цінову пропозицію можете подати до 11-00 год. 29.09.2015 р.  особисто за 
адресою: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001, або поштою за адресою: 
м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001. 

Розкриття цінових пропозицій відбудеться о 12-00 год. 29.09.2015 р. за адресою: м. 
Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 17, 01001. 

 

Додатки: на  7-ти аркушах. 

 

В. о голови комітету з конкурсних торгів                                                В.М.Рудавська 
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ЗАПИТ  
цінових пропозицій 

 
     1. Замовник:  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України  
     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226010  
     1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001 
     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26000000021202 у Печерському відділенні 
ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 
     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): Синиціна 
Варвара Сергіївна, провідний економіст ПЕВ, м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, 
к. 8, 01001;  тел. (044) 278-05-23, тел./факс (044) 278-83-20; е-mail: 
phil_tender@ukrpost.ua  

 
       2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 58 100,00 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сто грн. 00 коп.) з ПДВ 
 
     3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: www.filarmonia.com.ua  
 
     4. Інформація про предмет закупівлі:  
     4.1. Найменування предмета закупівлі: 19.20.2. «Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні» (бензин А-95, дизельне паливо) 

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання 
цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 
Бензин А-95 -1500 л, дизельне паливо - 1700 л 

4.3 Місце поставки товарів або надання послуг: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 
01001 
      4.4. Строк  поставки  товарів або  надання послуг: жовтень - грудень 2015 р.  
 
     5. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» від 10.04.14 р. № 1197-VІІ  (зі змінами) та істотних умов, 
зазначених у Додатку № 3 
 
     6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів з дати розкриття  цінових пропозицій 
   
     7. Подання цінових пропозицій:  
     7.1. Місце та спосіб подання: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001; 
особисто або поштою  
     7.2. Строк: до 11-00 год. 29.09.2015 р. 
 
     8. Розкриття цінових пропозицій:  
     8.1. Місце: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 17, 01001 
     8.2. Дата: 29.09.2015 р. 
     8.3. Час: 12-00 год. 
 
     9. Додаткова інформація: У складі цінової пропозиції Учасник повинен надати 
документи, зазначені у додатках 1-4 до запиту цінових пропозицій 
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ДОДАТОК 1 
до запиту цінових пропозицій 

 
 

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.  
Учасник не повинен відступати від даної форми. 
Подається на фірмовому бланку (у разі його наявності) 
 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ  
 

1 Повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ  
юридична  2 Адреса Учасника 
поштова  

3 ПІБ, посада і номер телефону відповідального за 
підготовку цінової пропозиції 

 

4 ПІБ, посада і номер телефону особи, 
уповноваженої  на підписання договору про 
закупівлю, у разі визнання Учасника 
переможцем 

 

5 ПІБ, посада і номер телефону керівника 
Учасника 

 

6 Банківські реквізити Учасника   
 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у процедурі 

«запит цінових пропозицій» на закупівлю: «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» 
(бензин А-95, дизельне паливо) (Код за ДК 016:2010 - 19.20.2). 

Вивчивши всі вимоги Замовника на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені 
на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
Замовника та Договору на умовах, зазначених у запиті,  за наступними цінами: 

 

Найменування К-сть, (л) 
Ціна за 

одиницю без 
ПДВ (грн.) 

Ціна за 
одиницю з 
ПДВ (грн.) 

Вартість 
без ПДВ 

(грн.) 

Вартість з 
ПДВ (грн.)

Бензин А-95 1500     
Дизельне паливо 1700     

 
 

Загальна вартість цінової пропозиції без ПДВ, грн._____________________________ 
                                                                                                      зазначається учасником цифрами та прописом 

Загальна вартість цінової пропозиції з ПДВ, грн._______________________________ 
                                                                                                        зазначається учасником цифрами та прописом 
 
Гарантуємо нашу відповідність наступним вимогам: 

- Учасник не пропонував, не давав згоду дати прямо чи опосередковано будь-якій 
посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з 
метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі; 
- Учасник не є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесеного до 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи 
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уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є 
обов’язковими відповідно до закону; 
- Учасник (його працівники) протягом останніх трьох років не притягувався до 
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 
1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів 
(тендерів); 
- Фізична особа, яка є Учасником, не була засуджена за злочин, пов’язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку; 
- Службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважили представляти його інтереси 
під час проведення процедури закупівлі, не є засудженою за злочин, пов’язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів; 
- Учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з 
членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника, який подав пропозицію 
конкусних торгів. 

До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою ціновою 
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього 
договору між нами.  

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти днів з дня 
розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами.  

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції у 
разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, 
зазначених у чинному законодавстві. 

Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати 
Договір із Замовником  не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації у 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 
повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня 
визначення переможця. 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 

печаткою.                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 
до запиту цінових пропозицій 

 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 
 

Предмет закупівлі: 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
 

№ 
з/п Назва Товару Встановлені державні 

стандарти Од. виміру Кількість 

1 Бензин А-95 ДСТУ 4839-2007                                                                 л 1500 
2 Дизельне 

паливо 
ДСТУ 3868-99                                
ДСТУ 4840-2007 

л 1700 

 
 

Техніко-економічні показники 
Закупівля бензину марки А-95 та дизельного палива буде проводитись по мірі 

необхідності протягом жовтня – грудня 2015 року в обсягах та в асортименті по заявці 
Замовника.  

Автозаправні станції постачальника повинні мати зручне розташування (не далі 
5 км відносно місця знаходження Замовника).  
 
 
 

Ми згодні з вимогами, визначеними Замовником 
 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 
до запиту цінових пропозицій 

 
 
 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
 

1. Учасник зобов’язується поставити Замовникові товари, зазначені у Специфікації, що 
є невід’ємною частиною  Договору, по відпускних облікових картках – спеціальних 
талонах, а  Замовник прийняти і оплатити такі товари. 

2. Асортимент, кількість та ціна на Товар визначаються у Специфікації, що є 
невід’ємною частиною договору. 

3. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам ДСТУ та 
підтверджена сертифікатами якості виробника. 

4. Ціна, визначена у договорі, дорівнює ціні пропозиції конкурсних торгів Учасника, 
визначається відповідно специфікації до договору та не повинна змінюватись, крім 
випадків зменшення обсягів закупівлі, узгоджених сторонами. 

5. Замовник залишає за собою право на зменшення обсягу закупівлі залежно від 
реального фінансування видатків. 

6. Ціна за одиницю товару може бути змінена не більш як на 10 відсотків у разі 
коливання ціни товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до 
збільшення суми, визначеної у договорі. 

7. Оплата вартості товару проводиться Замовником у національній грошовій одиниці 
на розрахунковий рахунок Учасника на підставі рахунку-фактури. 

8. Товар постачається Учасником шляхом заправки автомобілів Замовника на АЗС 
Учасника після пред’явлення відпускної облікової картки. 

9. Відпускні облікові картки видаються представнику Замовника на підставі довіреності. 
10. Відпускні облікові картки, якими забезпечує Учасник Замовника, не мають терміну дії. 
11. Учасник зобов’язаний забезпечити цілодобову заправку автомобілів Замовника, 
включаючи суботу, неділю та святкові дні. 

12. Учасник зобов’язаний надати Замовнику перелік АЗС, на яких може бути здійснена 
заправка його автомобілів, що є невід’ємною частиною договору. 

 
 
 
Ми згодні з тим, що зазначені вище умови будуть внесені до Договору. 
 
 
 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 



ДОДАТОК 4 
до запиту цінових пропозицій 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
Кожен Учасник має право подати лише одну цінову пропозицію, яка не може бути в 

подальшому змінена. 
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом 

уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена 
печаткою, у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити 
відбитки печатки Учасника процедури закупівлі. 
На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і місцезнаходження Замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій Замовника; 
- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його адреса, Код за  ЄДРПОУ, 
номери контактних телефонів; 
- маркування  «Не відкривати до 12-00 год. 29.09.2015 року» (зазначається дата та 
час розкриття цінових пропозицій).  
Цінова пропозиція, яка подається Учасником,  повинна складатися з: 

- цінової пропозиції (Додаток 1); 
- погодження з технічними вимогами Замовника до предмету закупівлі (Додаток 2); 
- погодження з істотними умовами договору, які обов’язково будуть включені до 
договору про закупівлю (Додаток 3); 
У разі присутності Учасника на процедурі розкриття цінових пропозицій 

представляється документ, який підтверджує повноваження особи, та документ, що 
підтверджує особу (паспорт або інший документ, який посвідчує особу). 
Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури 

розкриття цінових пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або 
для відхилення його цінової пропозиції. 
Відповідальність за помилки у документах, надісланих до комітету з конкурсних 

торгів Замовника та підписаних відповідним чином, несе Учасник. 
Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не 

розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


