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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ ITB 01-2021
НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА ЗАКУПІВЛЮ ПАЛИВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 23:59 год. за східноєвропейським часом
25 грудня 2020 року
Організація запрошує кваліфікованих виконавців подати пропозиції для укладення договору на
закупівлю палива (бензин А-95/ дизельне пальне) через мережу своїх та партнерських АЗС з метою
укладання договору на 2021 рік з можливістю подальшої пролонгації.
Детальний опис технічних характеристик, а також форми для подання тендерних пропозицій
містяться у наступних файлах:
•
•
•
•

Додаток № 1: Форма технічної пропозиції
Додаток № 2: Форма фінансової пропозиції
Додаток №3: Наявність АЗС у регіонах
Додаток №4: Форма реєстрації постачальника

Учасники тендеру можуть подавати запити на роз’яснення за електронною адресою:
tenders@dk.od.ua з поміткою в темі «питання ITB 01-2021» Кінцевий термін надсилання запитань
– 13.00 год. за східноєвропейським часом 18 грудня 2020 року.
Ваша пропозиція повинна бути складена українською або російською мовами. Пропозиції слід
подавати, користуючись наведеними Додатками.
Список документів, з яких має складатися пропозиція:
№
1.

Назва документу
Технічна пропозиція

2.

Фінансова пропозиція

Опис та вимоги
 окремий файл відсканований у форматі .pdf – використовуйте
форму у Додатку №1
 Заповніть українською або російською мовою;
 Чесно відповідайте «ТАК» чи «НІ» на поставлені питання;
 Якщо бажаєте, залиште коментар у відповідній колонці;
 Підпишіть та поставте печатку (якщо є);
 Будь ласка, не пишіть тут про ціни або про щось інше, чого не
має у цій формі;
 Назвіть файл «Технічна пропозиція»;
 окремий файл відсканований у форматі .pdf – використовуйте
форму у Додатку №2
 Заповніть українською або російською мовою;
 Ціни пишіть у гривні (з урахуванням вартості доставки та усіх
інших витрат, податків та платежів, в т.ч. ПДВ);
 Окремо просимо зазначити знижки, якщо пропонуються, і ціну зі
знижкою за 1 літр пального.

3.

Наявність АЗС у
регіонах








4.

Форма реєстрації
постачальника

5.

Копії реєстраційних
документів

6.

Документи. що
підтверджують
відповідність товару
характеристикам,
зазначеним у
технічній пропозиції









Підпишіть та поставте печатку (якщо є);
Назвіть файл «Фінансова пропозиція».
окремий файл відсканований у форматі .pdf – використовуйте
форму у Додатку №3
Заповніть українською або російською мовою;
Чесно відповідайте «ТАК» чи «НІ» на поставлені питання;
Вкажіть саме кількість АЗС у відповідних локаціях, якщо вони
наявні.
Якщо бажаєте, залиште коментар у відповідній колонці;
Підпишіть та поставте печатку (якщо є);
окремий файл відсканований у форматі .pdf – використовуйте
форму у Додатку №4;
назвіть файл «Форма реєстрації постачальника»
Відскануйте документи, що підтверджують реєстрацію
юридичної особи або ФОП (виписка, свідоцтво тощо)
назвіть файл «Реєстраційні документи»
відскануйте відповідні документи, що підтверджують
відповідність палива характеристикам, зазначеним у Додатку
№1. Це мають бути документи щодо країни походження палива,
сертифікати відповідності, сертифікати якості та паспорти якості
палива.

Країна походження постачальника: В технічній пропозиції повинна міститись інформація щодо
країни, в якій постачальник зареєстрований.
Країна походження палива: В технічній пропозиції повинна міститись інформація щодо країни, в
якій вироблено паливо, що продається постачальником.
Стандарти якості: Ви повинні надати письмове підтвердження, що ваші товари відповідають
міжнародним специфікаціям та стандартам палива. Також просимо долучити наявні сертифікати
відповідності і паспорт якості палива.
Просимо зберігати чинність своєї пропозиції протягом 10 днів, починаючи з дати закінчення
прийняття тендерних пропозицій. Громадська організація «Десяте квітня» зробить усе можливе для
вибору компанії за цей період. Цінова модель, наведена у пропозиції постачальника
залишатиметься чинною протягом всього терміну дії угоди.
Якщо пропозиція буде надсилатися електронною поштою:
Укажіть, будь ласка, у темі листа:
• Фраза «тендер на закупівлю палива»;
• назву своєї фірми.

УВАГА! ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ ПОВИННІ НАДАВАТИСЯ ОКРЕМИМИ
ФАЙЛАМИ З НАЗВАМИ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ЇХ ЧІТКО ІДЕНТИФІКУВАТИ
Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною
адресою: tenders@dk.od.ua до 23.59 год 25 грудня 2020 року. Пропозиції, що надійдуть пізніше,
розглядатися не будуть.

Якщо пропозиція буде доставлятися кур’єром:
Можливе надсилання пропозицій на поштову адресу: м. Одеса, вул. Героїв Крут 15, оф. 501. Із
зазначенням: «тендер на закупівлю палива»
УВАГА! ПРОСИМО НАДАВАТИ ТЕХНІЧНУ ТА ФІНАНСОВУ ПРОПОЗИЦІЇ У РІЗНИХ КОНВЕРТАХ!

ПОРЯДОК ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ
Оцінка пропозицій здійснюватиметься у 3 етапи:
1. На першому етапі проводиться перевірка дотримання термінів подання та комплектності
документів. Крім того, перевіряється, чи надіслані технічна та фінансові пропозиції надані окремими
файлами. Невиконання цієї вимоги є підставою для дискваліфікації постачальника.
2. На другому етапі здійснюється перевірка відповідності технічної пропозиції вимогам, та
підтвердження цього наданими документами (паспорти, сертифікати якості, тощо). Пропозиція
постачальника, що не відповідає вимогам, або не містить підтверджуючих документів, буде
дискваліфікована. На цьому ж етапі здійснюється оцінка наявності АЗС у регіонах. Для успішного
проходження цієї оцінки, Постачальник повинен мати хоча б 1 АЗС (або хоча б 1 АЗС-партнера) в
кожній локації.
3. На третьому етапі пропозиції, що успішно пройшли перші 2 етапи, підлягають фінансовій оцінці.
На цьому етапі визначається, пропозиція якого постачальника є найбільш фінансово вигідною. Для
цього буде порівнюватися середнє арифметичне вартості 1 літра бензину А-95 та 1 літру ДП (зі
знижками за наявності).
ПЕРЕМОЖЦЕМ ТЕНДЕРУ буде визнано Постачальника, чия пропозиція за результатами 3 етапів
оцінки, буде визнана такою, що:
1. Подана у встановлені строки з дотриманням вимог до форми;
2. Відповідає технічним вимогам та містить підтверджуючі документи;
3. Є найбільш фінансово вигідною.

Термін подання:
до 23.59 год 25 грудня 2020 року
Щиро дякуємо вам за увагу.
Курочкіна Марина,
Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»

