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Загальні положення
1

Терміни, які вживаються в
тендерній документації

2

Інформація про замовника
торгів

2.1

повне найменування

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

2.2

місцезнаходження

Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2

2.3

тендерну документацію (далі ТД) розроблено відповідно
до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі
- Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в
Законі

ТОВАРИСТВО

посадова особа замовника, - з технічних питань - Мазур Віталій Святославович,
уповноважена здійснювати начальник служби транспорту і логістики, м. Вінниця,
вул. Магістратська 2, 21050, каб.№107, телефон/факс:
зв'язок з учасниками
(0432) 52-50-40
- з організаційних питань - Ліщенюк Олена Євгеніївна,
начальник тендерного відділу, м. Вінниця, вул.
Магістратська,2, 21050, каб. № 503, телефон/факс (0432)
65-95-77, 65-96-59, е-mail: tender01@voe.com.ua
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Процедура закупівлі

4

Інформація
закупівлі

4.1

назва предмета закупівлі

ДК 016:2010 код 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (ДК 021:2015
код 09132000-3 Бензин,
09134000-7 Газойлі)

4.2

опис окремої частини
(частин) предмета закупівлі
(лота), щодо якої можуть
бути подані тендерні
пропозиції

4.3

місце, кількість
товарів

ЛОТ №1 – «Бензин А-95 смарт-картка, талон»
ЛОТ №2 – «Бензин А-92 смарт картка, талон»
ЛОТ №3 – «Дизельне паливо смарт-картка, талон»
ЛОТ №4 – «Бензин А-95 талони»
ЛОТ №5 – «Бензин А-92 талони»
ЛОТ №6 – «Дизельне паливо талони»
м. Вінниця, Вінницька обл., ЛОТ №1: 96 000 л.,
ЛОТ №2: 192 000 л., ЛОТ №3: 120 000 л., ЛОТ №4:
90 000 л., ЛОТ №5: 168 000 л., ЛОТ №6: 126 000 л.

4.4

строк поставки товарів

Січень - червень 2017 року
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Недискримінація учасників

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у
процедурах закупівель на рівних умовах
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Інформація про валюту, у
якій повинно бути
розраховано та зазначено

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта
України – гривня.

про

відкриті торги
предмет

поставки

3
ціну тендерної пропозиції
7

Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинно бути складено
тендерні пропозиції

Під час проведення процедур закупівель всі документи,
що готуються Учасниками - резидентами України,
викладаються українською мовою. Не перекладаються з
російської на українську мову наступні документи:
первинні документи, документи на бланках типових і
спеціалізованих форм, а також ті, текст яких викладено
іноземною мовою з одночасним його викладенням
українською (російською) мовою та інші друковані
джерела літературної інформації, наприклад, буклети,
паспорти на обладнання, інструкції з експлуатації
обладнання, тощо. Документи викладені іншою
іноземною мовою, ніж російська, повинні мати
автентичний переклад українською мову. Визначальним
є текст, викладений українською мовою.
Тендерні
пропозиції
підготовлені
учасникаминерезидентами України можуть бути викладені іншою
мовою, при цьому повинні мати завірений переклад
українською або російською мовами. У разі
розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається
україномовному або російськомовному тексту.

Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
1

2

Процедура надання
роз’яснень щодо тендерної
документації

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за
десять днів до закінчення строку подання тендерних
пропозицій звернутися через електронну систему
закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо
тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями
автоматично оприлюднюються в електронній системі
закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до
замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих
днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на
звернення та оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання
замовником роз’яснень щодо змісту тендерної
документації строк подання тендерних пропозицій
автоматично продовжується електронною системою не
менше як на сім днів

Унесення змін до тендерної
документації

замовник має право з власної ініціативи чи за
результатами звернень або на підставі рішення органу
оскарження внести зміни до тендерної документації. У
разі внесення змін до тендерної документації строк для
подання тендерних пропозицій продовжується в
електронній системі закупівель таким чином, щоб з
моменту внесення змін до тендерної документації до
закінчення строку подання тендерних пропозицій
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залишалося
не
менше
ніж
сім
днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної
документації, розміщуються та відображаються в
електронній системі закупівель у вигляді нової редакції
тендерної документації додатково до початкової
редакції тендерної документації. Замовник разом із
змінами до тендерної документації в окремому
документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
Положення тендерної документації, до яких уносяться
зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та
повинні бути доступними для перегляду після внесення
змін
до
тендерної
документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 Закону
Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1

Зміст і спосіб подання
тендерної пропозиції

тендерна пропозиція подається в електронному вигляді
шляхом заповнення електронних форм з окремими
полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші
критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та
завантаження файлів з:
інформацією та документами, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
інформацією
щодо
відповідності
вимогам, визначеним у статті 17 Закону;

учасника

інформацією про необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики предмета закупівлі, а також
відповідну технічну специфікацію (у разі потреби
(плани, креслення, малюнки чи опис предмета
закупівлі);
документами, що підтверджують повноваження
посадової особи або представника учасника процедури
закупівлі щодо підпису документів тендерної
пропозиції;
документом, що підтверджує надання учасником
забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке
забезпечення
передбачено
оголошенням
про
проведення процедури закупівлі);
інформацією про субпідрядника (субпідрядників);
замовник може передбачити опис та приклади
формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких
учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до
відхилення їх пропозицій;
повноваження щодо підпису документів тендерної
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі
підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або
іншим документом, що підтверджує повноваження
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посадової особи учасника на підписання документів.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній
документації частини предмета закупівлі (лота)
Забезпечення
пропозиції

3

Умови повернення чи
неповернення забезпечення
тендерної пропозиції

Надання забезпечення тендерної пропозиції не
вимагається.
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Строк, протягом якого
тендерні пропозиції є
дійсними

тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90
днів. До закінчення цього строку замовник має право
вимагати від учасників продовження строку дії
тендерних пропозицій;
учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому
наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії
поданої ним тендерної пропозиції та наданого
забезпечення тендерної пропозиції
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Кваліфікаційні критерії до
учасників та вимоги,
установлені статтею 17
Закону
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Інформація про технічні,
якісні та кількісні
характеристики предмета
закупівлі

для участі в процедурі закупівлі Замовник установлює
декілька кваліфікаційних критеріїв, а саме:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду
виконання аналогічного договору.
Перелік
документів,
які
вимагаються
для
підтвердження відповідності пропозиції учасника
кваліфікаційним критеріям наведений в Додатку №1
ТД.
Інформацію про спосіб підтвердження відповідності
учасників вимогам установленим статтею 17 Закону,
наведено в Додатку №1 ТД.
учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
тендерних пропозицій інформацію та документи, які
підтверджують відповідність тендерної пропозиції
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам до предмета закупівлі, установленим
замовником в Додатку №2 ТД.
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Інформація про
субпідрядника (у випадку
закупівлі робіт)
Унесення змін або
відкликання тендерної
пропозиції учасником

8

тендерної

Надання забезпечення тендерної пропозиції не
вимагається.

2

_________
учасник має право внести зміни або відкликати свою
тендерну пропозицію до закінчення строку її подання
без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції.
Такі зміни або заява про відкликання тендерної
пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано
електронною системою закупівель до закінчення строку
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подання тендерних пропозицій

1

2

Подання та розкриття тендерної пропозиції
Кінцевий строк подання
кінцевий строк подання тендерних пропозицій:
тендерної пропозиції
до 10:00 год. за Київським часом, 12.12.2016 р.;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься
до реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та
надсилає повідомлення учаснику про отримання його
пропозиції із зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою
закупівель після закінчення строку подання, не
приймаються та автоматично повертаються учасникам,
які їх подали
Дата та час розкриття
тендерної пропозиції

дата і час розкриття тендерних пропозицій
визначаються електронною системою закупівель
автоматично та зазначаються в оголошенні про
проведення процедури відкритих торгів
Оцінка тендерної пропозиції

1

2

Перелік критеріїв та
методика оцінки тендерної
пропозиції із зазначенням
питомої ваги критерію

єдиним критерієм оцінки
урахуванням ПДВ.

пропозицій

є

Ціна

з

Інша інформація

якщо переможець торгів є платником ПДВ, договір
по результатам проведеної закупівлі укладається з
урахуванням ПДВ

оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і
методики оцінки, зазначених замовником у тендерній
документації та шляхом застосування електронного
аукціону.

За наявності формальних помилок тендерна пропозиція
не відхиляється.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що
пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не
впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні
помилки та описки.
Відповідальність за помилки друку у документах,
наданих Замовнику через електронну систему закупівель
та підписаних відповідним чином, несе Учасник.
3

Відхилення тендерних
пропозицій

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі
якщо:
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям,
установленим статтею 16 Закону;
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- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації або
укладення договору про закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність
підстав, передбачених статтею 17 Закону;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій
статті 28 Закону;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації;
інформація про відхилення тендерної пропозиції
протягом одного дня з дня прийняття рішення
оприлюднюється в електронній системі закупівель та
автоматично
надсилається
учаснику/переможцю,
тендерна пропозиція якого відхилена через електронну
систему закупівель
Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1

Відміна замовником торгів
чи визнання їх такими, що
не відбулися

замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт
і послуг;
неможливості усунення порушень, що виникли через
виявлені порушення законодавства з питань публічних
закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі та повідомлення про
намір укласти договір, передбачених Законом;
подання для участі в них менше двох тендерних
пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими
угодами з кількома учасниками – менше трьох
пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій,
а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з
кількома учасниками – менше трьох пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
про відміну процедури закупівлі за такими підставами
має бути чітко визначено в тендерній документації;
торги може бути відмінено частково (за лотом);
замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної
пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на

8
фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів,
робіт і послуг;
торги можуть бути визнані такими, що не відбулися
частково (за лотом);
повідомлення про відміну торгів або визнання їх
такими, що не відбулися, оприлюднюється в
електронній системі закупівель замовником протягом
одного дня з дня прийняття замовником відповідного
рішення та автоматично надсилається усім учасникам
електронною системою закупівель
2

Строк укладання договору

замовник укладає договір про закупівлю з учасником,
якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії
його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з
дня прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації
та пропозиції учасника-переможця;
з метою забезпечення права на оскарження рішень
замовника договір про закупівлю не може бути
укладено раніше ніж через десять днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

3

Проект договору про
закупівлю

проект договору (Додаток № 3 ТД) складається
замовником з урахуванням особливостей предмету
закупівлі;
разом з тендерною документацією замовником в
окремому файлі подаються проекти договорів про
закупівлю з обов’язковим зазначенням змін його умов.

4

Істотні умови, що
обов’язково включаються до
договору про закупівлю

договір про закупівлю укладається відповідно до
положень Цивільного кодексу України, Господарського
кодексу України з урахуванням особливостей,
визначених в Законі та проекту договору.

5

Дії замовника при відмові
переможця торгів підписати
договір про закупівлю

у разі відмови переможця торгів від підписання
договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації замовник відхиляє тендерну пропозицію
цього учасника та визначає переможця серед тих
учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не
минув.

6

Забезпечення виконання
договору про закупівлю

Не вимагається
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Додаток 1
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника
кваліфікаційним та іншим вимогам замовника
Всі документи пропозиції учасника, передбачені в цій тендерній документації надаються
у вигляді сканкопій оригіналів (сканованих в форматі Portable Document Format, далі – pdf) та
повинні бути підписані з накладанням ЕЦП, надані через електронну систему закупівлі.
1. Документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним
критеріям:
- Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази - скріплена підписом керівника
або уповноваженої особи та печаткою Учасника*;
- Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та
досвід - скріплена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника*;
- Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору
- скріплена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника*.
2. Довідка (в довільній формі) з зазначенням інформації про відсутність підстав у відмові в участі
у процедурі закупівлі, визначених у пунктах частині першій та другій ст. 17 Закону - скріплена
підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника*.
3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника
процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (виписка з протоколу
засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує
повноваження посадової особи учасника на підписання документів)
4. Довідка (в довільній формі) яка містить відомості про підприємство - скріплена підписом
керівника або уповноваженої особи та печаткою Учасника*:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
в) банківські реквізити.
Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір повинен надати замовнику
наступні документи:
1. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються відповідним
компетентним органом згідно чинного законодавства - оригінал або нотаріально завірена копія,
діюча на дату її подання.
2. Довідка про відсутність не знятої чи не погашеної у встановленому порядку судимості за
злочини, вчинені з корисливих мотивів (для фізичної особи, яка є учасником та службової
(посадової) особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси), видана
уповноваженим органом - оригінал або нотаріально завірена копія, із строком видачі не більше
місячної давнини відносно дати її подання.
3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника
процедури закупівлі щодо підпису договору (виписка з протоколу засновників, наказ про
призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на підписання договору).
Примітки:
а) вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї тендерної
документації;
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б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у
тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про
що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних
законодавчих актів України;
в) учасник-нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей
законодавства країни, в який цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі
подання документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням
замість якого документу він подав такий документ.
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Додаток 2
Технічні вимоги
ЛОТ № 1. Бензин А-95 ( смарт-картка,паливна-картка, талон)
До палива автомобільного, що закуповується по смарт-картках(паливних картках, талонах)
за умови, що АЗС знаходиться :
- на відстані: не більше 1 км автомобільною дорогою до вул. Пирогова, 174, м. Вінниці; не
більше 3 км автомобільною дорогою до вул. Академіка Янгеля 1, м. Вінниці,
- на відстані не більше 3 км автомобільною дорогою від: м. Бар, м. Гайсин, м. Жмеринка, м.
Калинівка, м. Козятин, м.Мог.Подільський, м. Літин, м. Немирів, м. Тульчин, м. Хмільник.
1. Найменування і кількість палива:
1. Бензин автомобільний А-95 січень

– 16 000 л.

лютий

– 16 000 л.

березень – 16 000 л.
квітень – 16 000 л.
травень – 16 000 л.
червень – 16 000 л.
ВСЬОГО:

96 000 л.

2. Відповідність палива:
1. Бензин автомобільний А-95 за ДСТУ 4839-2007
3. Вимоги до постачальника.
1. Наявність у постачальника сертифікатів відповідності на паливо.
2. Кількість смарт-карток, паливних карток за вимогою замовника ( не більше 170 шт).
3. Смарт-картка, паливна картка, талон – за рахунок продавця.
4. Строк дії смарт-картки, паливної картки, талону – не менше 6 місяців з дня отримання.
5. Учасник повинен надати ( неактивний) зразок талона, картки по яким буде здійснюватись
відпуск палива на зазначених АЗС, та письмово це гарантувати. Талон (картка) має бути єдиної
форми на всіх перерахованих АЗС.

ЛОТ№ 2 Бензин А-92 ( смарт-картка, паливна-картка, талон)
До палива автомобільного, що закуповується по смарт-картках(паливних-картках, талонах)
за умови, що АЗС знаходиться :
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- на відстані: не більше 1 км автомобільною дорогою до вул. Пирогова, 174, м Вінниці; не більше
3 км автомобільною дорогою до вул. Академіка Янгеля 1, м. Вінниці,
- на відстані не більше 3 км автомобільною дорогою від: м. Бар, м. Гайсин, м. Жмеринка, м.
Калинівка, м. Козятин, м.Мог.Подільський, м. Літин, м. Немирів, м. Тульчин, м. Хмільник.
1. Найменування і кількість палива:
1. Бензин автомобільний А-92

січень

– 32 000 л.

лютий

– 32 000 л.

березень – 32 000 л.
квітень – 32 000 л.
травень – 32 000 л.
червень – 32 000 л.
ВСЬОГО: 192 000 л.
2. Відповідність палива:
1. Бензин автомобільний А-92 за ДСТУ 4839-2007
3. Вимоги до постачальника.
1. Наявність у постачальника сертифікатів відповідності на паливо.
2. Кількість смарт-карток, паливних карток за вимогою замовника ( не більше 300 шт).
3. Смарт-картка, паливна картка, талон – за рахунок продавця.
4. Строк дії смарт-картки, паливної картки, талону – не менше 6 місяців з дня отримання.
5. Учасник повинен надати ( неактивний) зразок талона, картки по яким буде здійснюватись
відпуск палива на зазначених АЗС, та письмово це гарантувати. Талон (картка) має бути єдиної
форми на всіх перерахованих АЗС.

ЛОТ№ 3 Дизельне паливо (смарт-картка, паливна-картка, талон)
До дизельного палива автомобільного, що закуповується по смарт-картках(паливнихкатках, талон) за умови, що АЗС знаходиться :
- на відстані: не більше 1 км автомобільною дорогою до вул. Пирогова, 174, м.Вінниці; не більше
3 км автомобільною дорогою до вул. Академіка Янгеля 1, м. Вінниці,
- на відстані не більше 3 км автомобільною дорогою від: м. Бар, м. Гайсин, м. Жмеринка, м.
Калинівка, м. Козятин, м.Мог.Подільський, м. Літин, м. Немирів, м. Тульчин, м. Хмільник.
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1. Найменування і кількість палива:
1. Паливо дизельне

січень

– 20 000 л.

лютий

– 20 000 л.

березень – 20 000 л.
квітень – 20 000 л.
травень – 20 000 л.
червень – 20 000 л.
ВСЬОГО:

120 000 л.

2. Відповідність палива:
1. Паливо дизельне за ДСТУ 4840-2007
3. Вимоги до постачальника.
1. Наявність у постачальника сертифікатів відповідності на паливо.
2. Кількість смарт-карток, паливних карток за вимогою замовника ( не більше 150 шт).
3. Смарт-картка, паливна картка, талон – за рахунок продавця.
4. Строк дії смарт-картки, паливної картки, талону – не менше 6 місяців з дня отримання.
5. Учасник повинен надати ( неактивний) зразок талона, картки по яким буде здійснюватись
відпуск палива на зазначених АЗС, та письмово це гарантувати. Талон (картка) має бути єдиної
форми на всіх перерахованих АЗС.

ЛОТ № 4. Бензин А-95 ( талон )
До палива автомобільного, що закуповується по талонах за умови, що АЗС знаходиться:
- на відстані: не більше 1 км автомобільною дорогою до вул. Пирогова, 174, м.Вінниці; не більше
3 км автомобільною дорогою до вул. Академіка Янгеля 1, м. Вінниці,
- на відстані не більше 5 км автомобільною дорогою від: м.Бершадь, м.Іллінці, м.Крижопіль,
м.Липовець, смт Муровані-Курилівці, смт Оратів, смт Піщанка, м.Погребище, смт Тиврів, смт
Томашпіль, м. Тростянець, смт Чечельник, м.Шаргород, смт Чернівці, м. Ямпіль.
1. Найменування і кількість палива:
1. Бензин автомобільний А- 95 січень

– 15 000 л.

лютий

– 15 000 л.

березень – 15 000 л.
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квітень – 15 000 л.
травень – 15 000 л.
червень – 15 000 л.
ВСЬОГО:

90 000 л.

2. Відповідність палива:
1. Бензин автомобільний А-95 за ДСТУ 4839-2007
3. Вимоги до постачальника.
1. Наявність у постачальника сертифікатів відповідності на паливо.
2. Строк дії талону – не менше 6 місяців з дня отримання.
3. Учасник повинен надати ( неактивний) зразок талона по яким буде здійснюватись відпуск
палива на зазначених АЗС, та письмово це гарантувати. Талон має бути єдиної форми на всіх
перерахованих АЗС.

ЛОТ № 5. Бензин А-92 ( талон )
До палива автомобільного, що закуповується по талонах за умови, що АЗС знаходиться:
- на відстані: не більше 1 км автомобільною дорогою до вул. Пирогова, 174, м.Вінниці; не більше
3 км автомобільною дорогою до вул. Академіка Янгеля 1, м. Вінниці,
- на відстані не більше 5 км автомобільною дорогою від: м.Бершадь, м.Іллінці, м.Крижопіль,
м.Липовець, смт Муровані-Курилівці, смт Оратів, смт Піщанка, м.Погребище, смт Тиврів, смт
Томашпіль, м. Тростянець, смт Чечельник, м.Шаргород, смт Чернівці, м. Ямпіль.
1. Найменування і кількість палива:
1. Бензин автомобільний А-92 січень

– 28 000 л.

лютий

– 28 000 л.

березень – 28 000 л.
квітень – 28 000 л.
травень – 28 000 л.
червень – 28 000 л.
ВСЬОГО: 168 000 л.
2. Відповідність палива:
1. Бензин автомобільний А-92 за ДСТУ 4839-2007
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3. Вимоги до постачальника.
1. Наявність у постачальника сертифікатів відповідності на паливо.
2. Строк дії талону – не менше 6 місяців з дня отримання.
3. Учасник повинен надати ( неактивний) зразок талона по яким буде здійснюватись відпуск
палива на зазначених АЗС, та письмово це гарантувати. Талон має бути єдиної форми на всіх
перерахованих АЗС.

ЛОТ № 6. Дизельне паливо ( талон)
До дизельного палива автомобільного, що закуповується по талонах за умови, що АЗС
знаходиться:
- на відстані: не більше 1 км автомобільною дорогою до вул. Пирогова, 174, м.Вінниці; не більше
3 км автомобільною дорогою до вул. Академіка Янгеля 1, м. Вінниці,
- на відстані не більше 5 км автомобільною дорогою від : м.Бершадь, м.Іллінці, м.Крижопіль,
м.Липовець, смт Муровані-Курилівці, смт Оратів, смт Піщанка, м.Погребище, смт Тиврів, смт
Томашпіль, м. Тростянець, смт Чечельник, м.Шаргород, смт Чернівці, м. Ямпіль.
1. Найменування і кількість палива:
1. Паливо дизельне:

січень

– 21 000 л.

лютий

– 21 000 л.

березень – 21 000 л.
квітень – 21 000 л.
травень – 21 000 л.
червень – 21 000 л.
ВСЬОГО: 126 000 л.
2. Відповідність палива:
1. Паливо дизельне за ДСТУ 4840-2007
3. Вимоги до постачальника.
1. Наявність у постачальника сертифікатів відповідності на паливо.
2. Строк дії талону – не менше 6 місяців з дня отримання.
3. Учасник повинен надати ( неактивний) зразок талона по яким буде здійснюватись відпуск
палива на зазначених АЗС, та письмово це гарантувати. Талон має бути єдиної форми на всіх
перерахованих АЗС.
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Додаток 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів (ПММ)
№ ____________
м. ___________

"____" __________
20___ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, надалі
Покупець, в особі Генерального директора Поліщука Андрія Леонідовича, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та
__________________________________________________________________,
надалі
Постачальник,
в
особі
________________________________,
яка
діє
на
підставі
__________________________, з іншої сторони, разом іменуються Сторони, а кожна окремо –
Сторона, уклали цей Договір про наступне:
1. Основні терміни та поняття.
ПММ – паливно-мастильні матеріали, якість яких відповідає встановленим державним
стандартам, реалізація яких є предметом даного Договору.
Паливна картка – пластикова картка, як засіб підтвердження права Покупця на отримання ПММ
визначеної кількості та найменування в рамках Договору, за допомогою якої Покупцю або
Довіреній особі Покупця надається право отримати ПММ за допомогою Терміналу в місцях
реалізації ПММ. ПММ обліковуються на Паливній картці в літрах. Паливна картка не є платіжним
засобом.
Скретч-картка (смарт-картка), талон - картка на зворотній стороні якої є скретч - панель під
якою знаходиться секретний код, яка є засобом підтвердження права Покупця на отримання ПММ
визначеної кількості та найменування в рамках Договору, за допомогою якої Покупцю або
Довіреній особі Покупця надається право отримати ПММ за допомогою Терміналу в місцях
реалізації ПММ. Паливна картка не є платіжним засобом.
Місце реалізації ПММ (далі АЗС) – автозаправні станції, на яких відпуск ПММ здійснюється за
пред’явленням Паливних карток.
Ліміт на Паливній картці – максимальна кількість ПММ у літрах, яку Покупець або його
Довірена особа може отримати за допомогою конкретної Паливної картки, у місцях відпуску
ПММ. Ліміт встановлюється на Паливну карту Покупцю у рамках оплаченої і доступної кількості
ПММ в місцях реалізації ПММ.
Довірена особа Покупця – фізична особа, якій Покупець довірив, шляхом передачі їй Паливної
картки, отримати ПММ в межах встановленої Покупцем на Паливній картці кількості ПММ.
Постачальник не несе відповідальності за використання Паливних карток Покупця третіми
особами.
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Термінал - електронний пристрій, що дозволяє зчитувати дані з магнітної смуги Паливної картки,
здійснювати Авторизацію, формувати документ, що підтверджує проведену операцію по
зменшенню встановленого на Паливній картці ліміту на відповідну кількість ПММ.
Авторизація (Авторизаційна відповідь) – одержання дозволу на здійснення операції з Паливною
карткою.
Відпуск ПММ – заправка автотранспорту Покупця ПММ в порядку та згідно з вимогами,
передбаченими діючим законодавством України.
Основна Паливна Картка – умовна картка, на якій обліковується загальний залишок
відповідного типу ПММ Покупця.
Поповнення Паливної картки – встановлення певної кількості ПММ на Паливну картку
Покупця або Довіреної особи Покупця у рамках оплаченої і доступної кількості ПММ в місцях
реалізації ПММ.
Персональний Ідентифікаційний Номер (далі - ПІН) – код, відомий лише Покупцю або
Довіреній особі Покупця, який потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з
використанням Паливної картки.
2. Предмет Договору.
2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується
продавати та відпускати Покупцю паливно-мастильні матеріали (надалі – ПММ) по Паливним
карткам, скретч-карткам (смарт-карткам), талонам, а Покупець зобов'язується оплачувати їх
вартість та приймати у зазначений спосіб.
2.2. Згідно умов цього Договору, Постачальником будуть передані Покупцю наступні
ПММ:
№
п/п
1.

Найменування
товару

Од.
вим.

Ціна за
К-ть

од. без ПДВ
(грн.)

ПДВ
(грн.)

Ціна за
од. з
ПДВ
(грн.)

Сума з ПДВ
(грн.)

літр

Всього:______________ грн. (__________________________________ гривень ___ коп.), у
т.ч. ПДВ ______________ грн. (______________________ гривень ____ коп.)
2.3. Ціна одиниці палива за асортиментом визначеним в п. 2.2. даного Договору
корегується Сторонами, на момент надходження коштів Покупця на поточний рахунок
Постачальника, в сторону зменшення та остаточно встановлюється виходячи з реальних цін, що
діють на день надходження коштів. Коригування ціни одиниці палива підтверджується
оригіналами листа від Постачальника з дійсними цінами на день виставлення рахунку, які діють
на протязі 2-х банківських днів.
2.4. Асортимент, загальна кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна
ціна ПММ, визначається Сторонами у рахунках, що виставляються Постачальником кожного
місяця відповідно до Заявки Покупця (яка здійснюється прийнятним для обох Сторін способом
(письмово за допомогою поштового зв’язку, факсимільним зв’язком, електронною поштою тощо))
та сплачуються Покупцем відповідно до умов визначених у п. 4.1. цього Договору.
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2.5. Враховуючи, що вартість Товару містить імпортну складову (що має бути
підтверджено сертифікатом походження Товару), ціна Товару та загальна сума Договору,
визначаються Сторонами як змінні, тобто остаточна ціна Товару, що підлягає сплаті Покупцем,
ставиться у залежність від зміни вище рівня 5% міжбанківського курсу продажу (за даними
системи ВалКлі) долара США/гривні згідно сайту http://minfin.com.ua/currency/mb.
Нову вартість одиниці Товару необхідно розрахувати (індексувати) за наступною
формулою:
Ц= (К1/К2) х Цт, де
К1 – міжбанківський курс продажу (за даними системи ВалКлі) долара США/гривні згідно сайту
http://minfin.com.ua/currency/mb на дату відвантаження Товару;
К2 – міжбанківський курс продажу (за даними системи ВалКлі) долара США /гривні згідно сайту
http://minfin.com.ua/currency/mb на дату укладання Договору;
Цт – вартість одиниці Товару, що зазначена у Специфікації.
2.5. Відпуск ПММ Постачальником Покупцю відбувається через мережу АЗС по Паливним
карткам, скретч-карткам (смарт-карткам), талонами з моменту отримання позитивної
Авторизаційної відповіді у Терміналі.
3. Сума Договору
3.1. Сума Договору становить: _______________ грн. (____________________грн. ___ коп.),
у т.ч. ПДВ _________________ грн. (____________________ гривень ___ коп.), курс гривні
відносно долару США на дату проведення відкритих торгів – ____ гривень за один долар США.
3.2. Визначена у п. 3.1. сума даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою
Сторін.
4. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються на умовах 100% попередньої оплати
вартості замовленої кількості ПММ, згідно графіка, що передбачений у п. 5.1. цього Договору,
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний ним у
реквізитах даного Договору. Оплата за ПММ здійснюється протягом 5-ти (п'яти) банківських днів
з моменту отримання рахунку від Постачальника.
У разі отримання ПММ окремими частинами, розрахунки можуть проводитись Покупцем
поетапно – за кожну отриману частину, у тому ж порядку.
4.2. Усі платіжні документи, а також видаткова накладна та податкова накладна за цим
Договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Постачальник протягом 3 (трьох)
днів, з дати отримання Заявки Покупця, надає останньому рахунок на оплату ПММ.
5. Поставка Товарів
5.1. Відпуск ПММ буде відбуватися на АЗС Постачальника. Перелік АЗС, на яких
здійснюється відпуск ПММ по Паливним карткам, скретч-карткам (смарт-картках), талонах, може
узгоджуватися Сторонами в додатковій угоді.
5.2. Право власності на ПММ виникає у Покупця з моменту фактичного їх отримання на
АЗС Постачальника. Право власності на ПММ по скретч-карткам, талонам виникає у Покупця з
моменту їх отримання від Постачальника
6. Якість та асортимент
6.1. Якість ПММ, що відпускається згідно умов даного Договору, повинна відповідати
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вимогам державних стандартів або технічних умов, що діють на території України.
6.2. Асортимент ПММ визначається згідно Заявки Покупця та відображається у рахунку
згідно з п.п. 2.1. та 2.2. цього Договору.
7. Обов’язки Сторін
7.1. Постачальник зобов’язаний:
7.1.1. забезпечувати відпуск ПММ по Паливним карткам, скретч-карткам (смарт-карткам)
Покупцю або Довіреним особам Покупця на АЗС з моменту отримання позитивних
Авторизаційних відповідей у Терміналі.
7.1.2. у строк, що не перевищує 2 (двох) днів, з дати отримання попередньої оплати від
Покупця, забезпечити поповнення Основної Паливної Картки Покупця.
7.1.3. надати Покупцю, до 5 числа кожного місяця, підсумкову розхідну накладну за
фактично отримані ПММ на АЗС за попередній місяць та податкову накладну;
7.1.4. забезпечити безперешкодне використання Покупцем Паливних карток, скретчкартками (смарт-карток), талонами відповідно до умов цього Договору, строк дії Паливних карток
має становити не менше 6 (шести) місяців;
7.2. Покупець зобов’язаний:
7.2.1. оплачувати ПММ відповідно до умов цього Договору;
7.2.2. при поповненні Основних Паливних Карток звірити відповідність кількості і
асортименту ПММ, вказаних в рахунку Постачальника, кількості і асортименту на Основних
Паливних Картках, та в разі невідповідності цієї інформації негайно повідомити Постачальника;
7.2.3. вжити всіх необхідних заходів щодо збереження Паливних карток, забезпечити
неможливість несанкціонованого використання Паливних карток особами, які не є Довіреними
особами Покупця;
7.2.4. отримати ПММ, що обліковується на Паливній карті, скретч-карті, талоні до
завершення терміну дії такої картки (термін дії картки – надпис тисненням на лицьовій стороні
картки в форматі "місяць/рік").
8. Форс-мажор
8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будьяких зобов’язань в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи або
інших незалежних від Сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на експорт
або імпорт, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного
акту, який унеможливлює виконання умов Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин
прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть
продовжені на період рівний по тривалості цим обставинам.
8.2. Протягом п’яти днів Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення
вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою Торгівельної Промислової палати
України.
9.
Термін дії договору
9.1.Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до “___“ ______ 20__
року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених
умовами даного Договору.
9.2.Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.
10.
Відповідальність Сторін
10.1. У разі порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання
або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього
Договору.
10.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань.
10.3. Постачальник не несе відповідальності за використання Паливних карток Покупця
третіми особами, які не є його Довіреними особами. Про усі випадки втрати, викрадення тощо,

20
Паливних карток Покупець повинен письмово повідомити Постачальника.
11.
Вирішення спорів
11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати
їх відповідно до вимог чинного законодавства України.
12.
Застереження про конфіденційність
12.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості,
які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без
попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання
пов`язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати
податків, інших обов`язкових платежів, а також у випадках передбачених чинним законодавством,
що регулює зобов`язання Сторін Договору.
13.
Додаткові умови
13.1. У разі зміни реквізитів Сторін, фактичної адреси та інших змін, які можуть
перешкодити виконанню зобов`язань по даному Договору, Сторони зобов`язані повідомити про це
одна одну не пізніше ніж, за 30 календарних днів до здійснення таких змін.
13.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору складаються у письмовій формі і
вважаються дійсними після їх підписання представниками двох Сторін. Всі доповнення до даного
Договору вважаються його невід`ємною частиною.
13.3. Покупець має право розірвати даний Договір в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
13.4. В інших питаннях що не передбачені умовами даного Договору, відносини Сторін
регулюються нормами чинного законодавства України.
13.5. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного
законодавства України.
13.6. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
ПОКУПЕЦЬ:
ПАТ «Вінницяобленерго»
21050, м. Вінниця,
вул. Магістратська, 2
тел./факс. (0432) 52-50-11
код ЄДРПОУ 00130694
п/р 26007013004525 в ПАТ «Сбербанк»
м. Київ
МФО 320627
ІПН 001306902284
Св. № 100329729

“ПОСТАЧАЛЬНИК”
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
р/р _______________________
_____________________________________
_____________________________________
МФО ________
код ЄДРПОУ ___________
№ св.-ва _______________
ІПН ___________________
тел.____________________

Генеральний директор

_______________________

______________________ А.Л.Поліщук

_________________ _____________

