
 
                                Оголошення  про проведення  відкритих торгів 

 
1. найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
його категорія; 
Найменування:  Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 
насіннєзнавства  та сортовивчення 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00494628 
Адреса: 65036, м. Одеса ,  вулиця Овідіопольська  дорога , 3. 
Категорія: п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» 
2.назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником; 
«код ДК 021:2015 -09130000- 9  Нафта і дистиляти» (дизельне паливо) 
  3.Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:  
 Уповноважена особа Фахівець з публічних закупівель  Ярова Людмила Володимирівна 
   тел..+380966134145 ,тел./факс 048-7895427, 
 e-mail: sgi_plan2021@ ukr.net. 
4. Вид предмета закупівлі: Товари. 
5. Конкретна назва предмета закупівлі:  Дизельне паливо  
6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності): ДК 021:2015: код 09130000-9 «Нафта і дистиляти». 
7. Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше 
відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: ДК 021:2015: код 09130000-9 
«Нафта і дистиляти». 
8. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Дизельне паливо – 13000 
л., 
9. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Гаркавого, 
буд. 5, с. Дачне, , Одеська обл., 67024. 
10.  Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2021 року. 
11. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Покупець зобов’язаний 
повністю оплатити партію нафтопродуктів за ціною, що зазначена у рахунку, протягом 
10 (десяти) банківських днів з дати передачі товару Покупцю, що підтверджується 
видатковою накладною. Оплата за поставлені товари здійснюється з розрахункового 
рахунку Покупця. 
12. Очікувана вартість предмета закупівлі: 305500,00 грн. ( триста п’ять  тисяч  п’ятсот  
грн. 00 коп.) , в т.ч. ПДВ. 
13. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності):  відсутні частини предмета закупівлі (лоти). 
14. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету. 
15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1527,50 (Одна  тисяча п’ятсот двадцять 
сім грн.. 50 коп.) – 0,5 % від загальної очікуваної вартості предмета закупівлі.  
16. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):                          
не застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію 
«Ціна».  Критерії оцінки тендерних пропозицій: ціна (питома вага цінового критерію – 
100 %). 
17. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома 
вага (за наявності): відсутні. 
18. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: «30» серпня 2021 року час 0000 год. 
19. Розмір забезпечення тендерних пропозиції  -не вимагається 

https://www.dzo.com.ua/companies/42946
https://www.dzo.com.ua/companies/42946
https://ezs.dkpp.rv.ua/index.php?search=24410000-1&type=code


20. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Тендерна 
пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, складаються українською 
мовою. В разі надання документів, які необхідні для формування тендерної пропозиції 
учасника, виданих відповідними установами, підприємствами, організаціями 
російською мовою, допускається наявність даних документів на російській мові. У 
іншому випадку в разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, 
вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений 
учасником торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника). 
24. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих 
торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про 
публічні закупівлі»: визначаються електронною системою закупівель автоматично, 
оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини 
першої статті 10 цього Закону України «Про публічні закупівлі». 
25. Дата та час проведення електронного аукціону: визначаються електронною системою 
закупівель автоматично, оголошення про проведення відкритих торгів 
оприлюднюється відповідно до частини першої статті 10 цього Закону України «Про 
публічні закупівлі». 
___________________ 
*Оголошення про проведення відкритих торгів сформовано у відповідності до положень 
статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі»  (зі змінами та доповненнями).  
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Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.  

 
Фахівецьз публічних закупівель_____________________                                          

Л.В.ЯРОВА 
 

 


