\
ОГОЛОШЕННЯ

про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1 -02 -t7 -0027 7 2-с

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКЛIЙСЬКОi MICЬKOI РАДИ

IIаЙменуваЕIIя замовника:

xAPKIBCbKoi оБлАстI

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Категорiя замовЕика:
Код згiдно з €ДРПОУ

l

441t4014

замовника:

МiсцезнаходжеЕIIя замовпика:

64207, YKpaiHa, XapKiBcbKa обл., Балаклiя,
вул.I-{ентральна, будинок 1 6

Контактна особа замовника,
з
уповЕовarжеrrа здiЙснювати зв'язок
учаспиками:

Алла Лебедева, ЗВ095 53В6394,
baIakliya.kh@ gmaiI. соm

Вкд предмета закупiвлi:

Товари

УзагалъпеЕа

закупiвлi;

Нафта i дистиляти (Бензин-А-92 або еквiвалент,
!,изельне паливо)

IIазва предмета

ДК 021:2015:09130000-9: Нафта i дистиляти

Код за €диним закупiвельЕим
словЕиком:
Назва
предмета
закупiвлi

Ki"""r"r"

Коди вiдповiдпrш
класифiкаторiв
предмета закупiвлi
(зq наявностi)

ToBapiB або

обсяг
виконання
робiт чи

-

- йi;;;;;;;;;;-

ToBapiB або мiсце
викоIIаЕня робiт
чи ЕадаЕIIя

послуг

i НаДаННЯ

|

Бензин-А-92

ПОСЛУГ

ДК 021:2015:
09130000-9 - Нафта i
дистиляти

бЗ00 л,

ДК 021:2015:
09130000-9 - Нафта i
дистипяти

16900 л.

ToBapiB,
виконаЕIIя
робiт чи
ЕадаЕIIя
посrrуг

YKpaiHa,

Вiдповiдно до

документацii

УмовИ оппати договору (порядок здiйснення розрахункiв):

Розмiр бюджетпого призначенЕя за
кошторисом або очiкуваrrа BapTicTb
предмета закупiвлi:

Строк
поставки

619 717,00 UAH

до З1 грудня

202t

Розмiр мiнiмапьного кроку
поfiиженЕя цiни:

3 09в,59 UAH

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенЕr
електронного аукцiону для
визЕачеЕIIя показЕикiв iнших
критерiiв оцiпки:

вiдсутня

КiнцевиЙ строк подаЕня тендерних
пропозицiй:

0В березня

Мова тендерноi пропозицii:

yKpaiHcbKa

Розмiр забезпеченЕя тепдерних
пропозицii (якщо замовник вимага€
його надати):

вiдсутнiй

Вид забезпечеfiЕя

теЕдерних

пропозицii (якщо замовник вимага€
його надати):

202t t7Ю0

вiдсутнiй

Дата та час розкриття теЕдерних
пропозицiй

вiдсутнiй, пiсля завершеЕня електронного аукцiону

Щата та час проведеЕIIя

09 березня 2021 15:11

Строк, на який укпадаеться рамкова
угода:

вiдсутнiй

Кiдькiсть учасникiв, з якими буде

вiдсутня

електронIIого аукцiону:

укJIадено рамкову угоду:

{

д

о теЕдер"",
^

(Форлла, яка поdа€mься

учаснuкол,l на бланку

(в

",#НННi.

разi йоzо наявносmi))

Технiчне завдання

Iнформацiя про необхiднi технiчнiо якiснi та кiлькiснi
характеристики предмета закупiвлi:
Нафта i дистиляти
(Бензин

-

А-92 або еквiвалент. Щизельне паливо)

(flK 021:2015 - 09130000-9)
1.

Обсяг закупiвлi:
Одиниця
вимiру

Найменування товару
Бензин А-92
[изельне паJIиво

лiтрiв

1. Предмет закупiвлi повинен

вiдповiдати Щержавним стандартам УкраiЪи заводiввиробникiв, якi дiйснi на момент оголошення i мати
паспорт якостi товару та сертифiкати,
що пiдтвердж}тоть якiсть пального.

1,1,Учасник Mde надати документи щодо можливостi
проведення контролю якостi

запропонованого товару мобiльними лабораторiями
та технiчного стану обладнання дзс.
2, Учасник мае надати у складi пропозицii
довiдку з перелiком автозаправочних станцiй, де
буде здiйснюватися вiдпуск заправного товару якi знаходятъся
на територii Баrrаклiйськоi

MicbKoi ради, кiлькiсть Азс - Ее менше з АзС
у м Балаклiя. Заправка здiйснюсться
безпосередЕьо на ДЗС цiлодобово.
З. Можливiсть пiд'iЪду на АЗС.
4, Постачальник повинен забезпечити заправку
транспорту щоденно, цiлодобово .
4,1, Вiдпуск бензину та дизельного паJIива здiйснюеться
за вiдомостю/ за скреч-картками за
вiдпускноi
},]!{ови
цiни обlмовлеЕого номiналу, що пiдверджуе право його власника на
отриманнЯ на АЗС фiксованОi кiлькосТi певногО найменування
нафтопродукту. TepMiH дii
талонiв або скетч-карткiв повинен бути не менше 2
рокiв/або безстроко""r". Наявнiсть на
скетч-картках захисного та секретного коду обов'язкова.
5, Товар повинен вiдловiдати температурному
режиму експлуатацii транспортних засобiв в
регiонах
УкраiЪи.
6. В цiну товару включаються BapTicTb Bcix витрат Учасника

7. Строк поставки Товару:

8. Технiчнi, якiснi характеристики

до

31 грудня 2021 р.

rrредмета закlrпiвлi

застосування заходiв iз захисту довкiлля.

включно.

повиннi передбачати необхiднiсть

Nsз/п

Назва закладу

Телефон

гuu.uпu гiмназiя

6-51-16

Ту.uрiu"uпий НВК

6-5з-,lz

мiло"ська Зош

6-57-91

1

2
J

4

Бригадирtвськии
лlцеи
ябвенкiвський лiцей

6-,з

|:25

Новгусарiвська
гlмназlя

7

8

ш""епьсuкий НВК

-

Вiддiл освiти
Батlаклiйськоi РЩА

iмОя по

КарЙнцБСЙлана

вул.Щентральна,

бЦ-о*оп-ГалинаРоманiвна
С"irлана IBaHiBHa

ТБ*сrо nop а Тетян а С ем eHiBH а

6-65_84

Савченко Людмила
михайлiвна

no

6-16-4|)

Ъ* а-ро* Алла Григорiвн а

/у

Ш"iд С"irлана Анатолiiвна

5-1 5-

c.AciiBKa,

Павлiвна

Шкарлат Марина
Володимирiвна

ББйк

Мреса

батьковi

6-14-з|

5

6

Прtr""щ",

с.Гусарiвка,
вул.Миру,13
с.Мiлова, вулi

Шкiльна,5а
с. Бригадирlвка,

Щентральна,22
с.Яковенково,

вул.Миру, 13
с,Нова Гусарiвка,
ул..L{ентральна,4
с. Шевелiвка, вул.

Молодiжна,1
м.Балаклiя,
вул.Жовтневаalt

та iнформачiю,
складi пропозичiй iншi документи
10.учасники можуть додатково надати у

якiнаiхДУlикУ,пiдтверлжlтотьвiдповiДнiстьпропозичiйтехнiчним,якiснимтаiншцм
харакТеристикаМ(вимогам)преДМеТазакУпiвлiпередбаченимцого,ЩоДаткУ,прицьоIчry
та iнформаuiт не регламентуеться,
,rй"оi*, склад та обсяг таких докlментiв

Посаdа, П.Б. KepiBHuKa
або уповноважено1' особu

м.п,

Bl

Пidпuс

