ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника» Житловокомунального господарства м.Краматорська.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 31944772
1.3. Місцезнаходження. Фактична адреса:бул. Краматорський, 22, м.Краматорськ, Донецька
обл., 84331; Юридична адреса: бул. Краматорський, 47, м.Краматорськ, Донецька обл., 84331

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 2600401302293 (UAN) в АТ «БМ Банк» 84301,
Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Вознесенського, 25, відділення № 31, МФО 380913
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).
Пономарьов Олександр Олександрович – заступник директора, голова комітету з конкурсних
торгів, 84331, Донецька обл., м.Краматорськ, бул.Краматорський, 22, тел./факс (06264) 7-90-93;
Кажан Олена Григорівна, спеціаліст 1 категорії, секретар комітету з конкурсних торгів,
Донецька обл., м.Краматорськ, бул.Краматорський, 22, тел./факс (06264) 7-90-93, електронна
адреса jivhik@mail.ru

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
185 894,00 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто чотири грн. 00 коп.).

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю. htpp:/krm.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДКПП 016:2010 19.20.2 - Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (бензин автомобільний, паливо дизельне та засоби змащування).
Лот 1 - Бензин автомобільний та паливо дизельне по талонах (бензин марки А-95; бензин
марки А-95 покращеної якості; бензин марки А-80; дизельне паливо). Лот 2 - засоби
змащування (масло напівсинтетичне 10W 40 для карбюраторних та інжекторних двигунів або
еквівалент; масло 10МГ2К або еквівалент; масло індустріальне 140А або еквівалент; масло 2 tt
або еквівалент; змазка пластична літол-24 або еквівалент).

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.
Лот 1 - Бензин автомобільний та паливо дизельне по талонах (бензин марки А-95 – 4500л;
бензин марки А-95 покращеної якості – 350л; бензин марки А-80 – 500л; дизельне паливо –
2000л). Лот 2 - засоби змащування (масло напівсинтетичне 10W 40 (для карбюраторних та
інжекторних двигунів або еквівалент – 35л; масло 10МГ2К або еквівалент – 100л; масло

індустріальне 140А або еквівалент – 50л; масло 2 tt або еквівалент – 10л; змазка пластична
літол-24 або еквівалент – 5 кг) відповідно до вимог ДСТУ.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. м. Краматорськ Донецької обл. через АЗС, по
талонах (для бензину та дизельного палива).

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг. до 31 грудня 2015 року
5. Основні умови договору. Відповідно до вимог розділу статті 40 Закону України від
10.04.2014року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», згідно з
положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.
6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів.
7. Подання цінових пропозицій.
7.1. Місце та спосіб подання. бул. Краматорський, 22, КП «СЄЗ», приймальня директора,
Донецька обл., м. Краматорськ, 84331 особисто або поштою.

7.2. Строк. 23 липня 2015 року до 09.00 год.
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце. бул. Краматорський, 22, КП «СЄЗ», кабінет № 2 (кабінет директора), Донецька обл.,
м. Краматорськ, 84331.

8.2. Дата. 23 липня 2015 року
8.3. Час. о10.00 год.
9. Додаткова інформація. При підготовці цінових пропозицій учасникам торгів необхідно
враховувати вимоги «Інструкції з підготовки цінових пропозицій»
Заступник директора КП «СЄЗ»,
голова комітету з конкурсних торгів

вик. Кажан О.Г. (06264) 7-90-93

_________________
М.П.

О.О.Пономарьов

