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Оголошення про проведення
Друкувати оголошення PDF ● HTML

Друкувати звіт про результати проведення процедури PDF ● HTML

Інформація про замовників

  Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування: КП "БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"

Код ЄДРПОУ: 34702930

Місцезнаходження: 08154, Україна , Київська обл., м. Боярка, вул.
Петра Сагайдачного, 30

Контактна особа: Аліна Олександрівна Григор'єва
+380964780005
malinka10081@ukr.net 

Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в
одній або декількох окремих сферах
господарювання

Інформація про процедуру


facebook


slideshare


youtube


twitter


instagram

Eng Укр

Новини Події Prozorro Market Інфобокс Калькулятор вартості газу

09130000-9 - Нафта і дистиляти.
Бензин А-95, бензин А-92, дизельне
паливо, скраплений вуглеводневий
газ

очікувана вартість

3 975 284,54
UAH

UA-2019-03-06-002223-a ● e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32

Відкриті торги    Завершена

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника 

  На що звернути увагу потенційному постачальнику

  Як працює модуль Аукціон

 Перейти на аукціон
Завершений 

25 березня 2019 

 Протокол розкриття

Контакти
Аліна Олександрівна

Григор'єва
+380964780005

malinka10081@ukr.net

Відгук про закупівлю на Дозорро

15:56

https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/open/pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/open/html
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/report/pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/report/html
https://infobox.prozorro.org/articles/yak-obrati-nadiynogo-zamovnika-2?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
mailto:malinka10081@ukr.net
https://www.facebook.com/prozorro.gov.ua
https://www.slideshare.net/ProZorro_slides
https://www.youtube.com/channel/UCI-2twjrz8C4dYiQXDGZf5g
https://twitter.com/the_prozorro
https://www.instagram.com/prozorro_team/
https://prozorro.gov.ua/en
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/news
https://prozorro.gov.ua/calendar
https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket
https://infobox.prozorro.org/
http://cep.kse.org.ua/gaz/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
https://dozorro.org/tender/search/?edrpou=34702930
https://infobox.prozorro.org/articles/parametri-tenderu-na-shcho-varto-odrazu-zvernuti-uvagu?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
https://infobox.prozorro.org/articles/yak-pracyuye-modul-aukcion-dlya-uchasnikiv?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
https://auction.openprocurement.org/tenders/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
tel:+380964780005
mailto:malinka10081@ukr.net
https://dozorro.org/tender/UA-2019-03-06-002223-a
https://dozorro.org/tender/UA-2019-03-06-002223-a
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  Гід по строкам проведення торгів

Дата оприлюднення: 06 березня 2019

Звернення за роз’ясненнями: до 12 березня 2019 

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

22 березня 2019 

Початок аукціону: 25 березня 2019 

Очікувана вартість: 3 975 284,54 UAH з ПДВ

Вид тендерного забезпечення: Відсутній

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 11 925,85 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни,
%:

0,30 %

Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари

Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

170500 літр

Бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо, газ скраплений

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 08154, Україна,
Київська область, м. Боярка, П. Сагайдачного, 30

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
05 квітня 2019  —  31 грудня 2019

ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти

Документація
  Як учасник може впливати на якість тендерної документації

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

06 березня 2019  Електронний цифровий підпис

06 березня 2019  Т.Д. паливо 06.03.2019 .doc

Роз’яснення до процедури
  Як та коли подавати скарги

Вимоги про усунення порушення

09:00

09:00

15:29

16:07

16:06

https://infobox.prozorro.org/articles/stroki-provedennya-elektronnih-zakupivel-dlya-uchasnikiv?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
https://infobox.prozorro.org/articles/yak-uchasnik-mozhe-vplivati-na-yakist-tendernoji-dokumentaciji?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
https://public.docs.openprocurement.org/get/2523b2be14da431b8eeeeee237cf82c7?KeyID=52462340&Signature=KRlt67RSiQBBdeTAqKaSvxyjuYps7dn%2FSryk4CTCZ4Bkrf1cKIJC2flH8bUUxqvflraq%2FWyft%252BapZ4YJhTYaCw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/d16d780a66824c8a937f06af9840545a?KeyID=52462340&Signature=wOpOqZCWsSPqG0o31D0%252Bv90J7qUGjnPtObFDDP0ie63pSSqDrgxl%252BVXOZ%252BBOqNPzKzI49YctuZwj6UJhIluLBQ%253D%253D
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/701
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Номер вимоги: UA-2019-03-06-002223-a.b1

Статус: Відповідь надана

Учасник: ТОВ "ЮНІВЕРС ТАЙМ", Код ЄДРПОУ:41187082

Дата подання: 01 квітня 2019 

Безпідставне визнання переможця

Замовник безпідставно, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» визначив переможцем ПП
«Валентина-2000», оскільки пропозиція Учасника НЕ ВІДПОВІДАЄ вимогам тендерної документації Замовника, з
наступних підстав:

 Розгорнути

Рішення замовника: Вимога не задоволена

02 квітня 2019 

Стосовно вимоги щодо безпідставного визначення переможця закупівлі повідомляємо наступне. Відповідно до
частини 2 пункту V тендерної документації на закупівлю бензину А-95, бензину А-92, дизельного палива та
скрапленого вуглеводневого газу у разі виявлення під час розгляду та опрацювання поданих за цими торгами
тендерних пропозицій формальних (несуттєвих) помилок, Замовник не вважатиме їх допущення підставою для
відхилення тендерної пропозиції учасника. 
Під формальними (несуттєвими) розумітимуться помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не
впливають на суть змісту пропозиції, а саме: описки, орфографічні та граматичні помилки, незначні текстуальні
помилки допущені Учасником, або помилково вказана інформація з певних питань, відповідність якої можна
встановити з інших документів пропозиції учасника. 
Учасник процедури відкритих торгів ПП «Валентина-2000» у складі тендерної пропозиції завантажив довідку в
довільній формі про наявність аналогічних договорів, крім того учасником завантажено копії аналогічних договорів з
копіями видаткових накладних згідно додатку 1 до тендерної документації. Таким чином, оскільки інформацію щодо
дати, номеру та контрагента учасника можна встановити із завантажених учасником договорів, замовником
прийняте рішення про віднесення даної помилки до формальної (несуттєвої).
Щодо відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника зазначаємо, що відповідно до абзацу 2 пункту 9
частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань» у разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними
власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи не подається. Оскільки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань наявна інформація про єдиного засновника ПП «Валентина-2000» фізичну особу –
Гуменюка А.М., тому інформація стосовно кінцевого бенефіціарного власника учасника відсутня.
З приводу повноважень керівника учасника слід зазначити таке. Відповідно до п.4.1. додатку 1 до тендерної
документації замовник вимагав документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису
відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу зборів засновників
підприємства та/або наказу про призначення керівника тощо). На виконання зазначеної вимоги учасником надано
копію наказу про призначення директора підприємства. Натомість замовник не вимагав в складі тендерної
пропозиції учасників процедури відкритих торгів рішення власника та контракту з власником.
Таким чином, вважаємо рішення щодо визначення переможця закупівлі ПП «Валентина-2000» законним та
обґрунтованим. 

Реєстр пропозицій
Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDF ● HTML

Дата і час розкриття: 25 березня 2019 

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи

ТОВ "Гама Інтрейдінг" 3 848 730,00
UAH з ПДВ

3 848 730,00
UAH з ПДВ

Документи

ПП "Валентина-2000" 3 970 560,00
UAH з ПДВ

3 958 140,00
UAH з ПДВ

Документи

ТОВ "ЮНІВЕРС ТАЙМ" 3 974 900,00
UAH з ПДВ

3 962 974,15
UAH з ПДВ

Документи

Протокол розкриття

14:43

14:35

15:56

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/bids/pdf/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/bids/html/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
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Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDF ● HTML

  Що робити після перемоги в аукціоні

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано

ТОВ "Гама Інтрейдінг"
#39980378

Відхилено 3 848 730,00
UAH з ПДВ

27 березня 2019 

ПП "Валентина-2000"
#30293276

Переможець 3 958 140,00
UAH з ПДВ

27 березня 2019 

Повідомлення про намір укласти договір
Дата і час публікації: 27 березня 2019 

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDF ● HTML

Учасник Пропозиція Документи

ПП "Валентина-2000"
#30293276

3 958 140,00
UAH з ПДВ

Документи

Укладений договір
Контракт Статус Опубліковано

sign.p7s укладений 08 квітня 2019 

SCAN0245.PDF укладений 08 квітня 2019 

sign.p7s зміни до договору 03 січня 2020 

sign.p7s зміни до договору 22 серпня 2019 

SCAN0295.PDF зміни до договору 22 серпня 2019 

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору: 11 липня 2019

Дата публікації змін до договору: 22 серпня 2019

Випадки для внесення змін до істотних умов договору: Зміна ціни за одиницю товару

Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів
або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Зміна кількості товару, ціни за одиницю та
загальної вартості товару

Номер договору про закупівлю: 42/19

Договір: SCAN0295.PDF
sign.p7s

Номер додаткової угоди: 1

Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDF ● HTML

10:59

11:03

11:03

15:46

15:45

10:29

10:08

10:07

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/awards/pdf/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/awards/html/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://infobox.prozorro.org/articles/shcho-robiti-pislya-peremogi-v-aukcioni?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/active-awards/pdf/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/active-awards/html/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a
https://public.docs.openprocurement.org/get/34537a66fd84404d906bd53feda60ff7?KeyID=52462340&Signature=0NzKSkFLOlKxmYFfRBVtqwSWcccRkaBCAr9tRU4LaXn5yVUTUXenx8QzCdvs0OJShRBrU%2FFbueN8M%252Bx05B54CA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/21b5f2a5a2784c54afe3cd48d4b99cff?KeyID=52462340&Signature=69YXpfnzseqBpzQdcAWFGGaSmJanXvr1cD4uZmmgXrai64JAs0a63J3hQxxm4IjKiE%2Fvd0e6KdLg7bUjSBAsBw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/416efeb8d1d44f4aa4e4af67daeaaf4a?KeyID=52462340&Signature=7tNWFlMbHd9VHfP4eGz4rbzgZIPDY7fJT6ZmeZLrVD4I8wU96IdYezDH%252B2ysyhLdnI6ujtCA5%2FVe%252BiVY8zU7Dw%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7c5635835668411daaec6b3b83bce77b?KeyID=52462340&Signature=ypfCbjQFit1LK9kUK04%2FD0zzgj42uWVyK%252Bk6urmHmIEUW38KHGhX0KMIq2iOJLNh1YCpdT7%252B0ody09Fz7FDmCA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/bad144a9762f4c70ab2e5f7031089bb1?KeyID=52462340&Signature=CGC7I6B7NIuqVQRl0oYvtN731xXWQH6d24SCmpista3riSRtn7DZLA%252BX4DDIktNOnV6zd3dZwOeBKRPG809sAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/bad144a9762f4c70ab2e5f7031089bb1?KeyID=52462340&Signature=CGC7I6B7NIuqVQRl0oYvtN731xXWQH6d24SCmpista3riSRtn7DZLA%252BX4DDIktNOnV6zd3dZwOeBKRPG809sAA%253D%253D
https://public.docs.openprocurement.org/get/7c5635835668411daaec6b3b83bce77b?KeyID=52462340&Signature=ypfCbjQFit1LK9kUK04%2FD0zzgj42uWVyK%252Bk6urmHmIEUW38KHGhX0KMIq2iOJLNh1YCpdT7%252B0ody09Fz7FDmCA%253D%253D
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/contract-changes/pdf/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32?contract=aea8aa15dfdc4dd3b4d4a49f87e1dd6e
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/contract-changes/html/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32?contract=aea8aa15dfdc4dd3b4d4a49f87e1dd6e
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Виконання договору
Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDF ● HTML

Строк дії за договором: 08 квітня 2019 — 31 грудня 2019

Сума оплати за договором: 3 957 853,80
UAH (в тому числі ПДВ 659 642,30 UAH)

До пошуку

Актуальні тендери

2 035 246,00UAH
Дизельне паливо
Євро-5(талони)

Винница

Компанія:
Комунальне некомерційне
підприємство "Авторемонтна
база закладів охорони

Детальніше

5 000 000,00UAH
ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і
дистиляти (дизельне паливо)

м. Полтава

Компанія:
ОБ'ЄДНАНЕ
АВТОГОСПОДАРСТВО
ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ

Детальніше

6 000 000,00UAH
ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і
дистиляти (дизельне паливо)

м. Полтава

Компанія:
ОБ'ЄДНАНЕ
АВТОГОСПОДАРСТВО
ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ

Детальніше

2 335 000,00UAH
Дизельне паливо

ЗАПОРІЖЖЯ

Компанія:
КП "ЕЛУАШ"

Детальніше

3 367 620,00UAH
Дизельне паливо, бензин

місто Торецьк

Компанія:
ДП "Торецьквугілля"

Детальніше

4 040 000,00UAH
Бензин та дизельне пальне за
талонами

м. Київ

Компанія:
Державна установа
"Держгідрографія"

Детальніше

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/contract-ongoing/pdf/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002223-a/print/contract-ongoing/html/e51157e8af8d4eb88c60e89b65fb0b32
https://prozorro.gov.ua/tender/search/?status=active.tendering
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-005923-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-005923-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-007320-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-007320-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-010529-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-010529-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-002398-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-11-002398-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-003569-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-003569-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-007779-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-007779-b
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Про нас

Bug bounty

Інформаційна безпека

Документи ДП "ПРОЗОРРО"

Подати офіційний лист з ЕЦП

Розвиток Системи

Майданчики ProZorro

Дозорро

Друзі ProZorro

Prozorro Market як інструмент ЦЗО

Моніторинг

Розробникам

Майданчикам

Захист учасників

Запитання та відповіді

+38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400

вул. Бульварно-Кудрявська, 22,

м. Київ, 01601

feedback@prozorro.ua

PR служба:

pr@prozorro.ua

Примірні специфікації для оголошення

торгів

speci�cations.prozorro.org/speci�cations
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slideshare


youtube


twitter


instagram

ПРОЗОРРО ДРУЗІ РЕСУРСИ КОНТАКТИ

https://prozorro.gov.ua/about
https://prozorro.gov.ua/bugbounty
https://prozorro.gov.ua/information-security
https://prozorro.gov.ua/prozorro-documents
https://prozorro.gov.ua/submit-an-official-letter-with-EDS
https://prozorro.gov.ua/roadmap
https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro
https://dozorro.org/
https://prozorro.gov.ua/partners
https://prozorro.gov.ua/centralizovana-zakupivelna-organizaciya
https://prozorro.gov.ua/monitoring
https://prozorro.gov.ua/openprocurement
https://prozorro.gov.ua/for-places
https://prozorro.gov.ua/zahist-uchasnikiv
https://prozorro.gov.ua/faq
tel:+38 (044) 281-42-87
tel:0-800-503-400
mailto:feedback@prozorro.ua
mailto:pr@prozorro.ua
https://specifications.prozorro.org/specifications
https://www.facebook.com/prozorro.gov.ua
https://www.slideshare.net/ProZorro_slides
https://www.youtube.com/channel/UCI-2twjrz8C4dYiQXDGZf5g
https://twitter.com/the_prozorro
https://www.instagram.com/prozorro_team/

