ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Інформація для учасника тендеру

Юридична адреса:
вул. Пластова, 1
м. Львів 79056, Україна

Загальні відомості
1. Замовник: Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз».
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Героїв УПА, 72.
2. Мета проведення тендеру: здешевлення вартості закупівель Замовника,
пошук постачальників (підрядників) із оптимальним співвідношенням
якості та ціни, диверсифікація закупівель.
3. Технічна та комерційна частина пропозиції: Додаток № 1.
4. Розгляд пропозицій проводиться робочою групою Замовника без фізичної
присутності учасників.

Головний офіс:
вул. Героїв УПА, 72
м. Львів 79015, Україна
ЄДРПОУ №31729918
п/р 26006001332676
АТ «ОТП Банк»
в м. Київ
МФО 300528
тел. +380 32 298-96-01
факс +380 32 298-96-02
office@gng.com.ua

5. Подання пропозицій: надсилається Додаток №1 на електронну
пошту tender@gng.com.ua.
6. Отримання уточнень та відповідей на питання: після надсилання
запитів на електронну пошту tender@gng.com.ua
7. Процедура проведення торгів та Методика оцінювання: Додаток № 2.

Керівник тендерного відділу

ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Даниляк О.В
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Додаток № 2
Процедура проведення торгів та методика оцінювання
Тендерний відділ може вносити зміни у процедуру проведення тендеру
з міркувань доцільності та збереження економічних інтересів Замовника.
До вказаного тендерним відділом кінцевого строку подачі пропозицій
учасники надають повністю заповнену тендерну пропозицію – Додаток №1.
Тендерна пропозиція учасника надсилається виключно на електронну пошту
tender@gng.com.ua. У темі листа вказується назва тендеру, в іншому
випадку, пропозиція учасника може не потрапити на розгляд тендерного
відділу.
Виходячи із інформації тендерної пропозиції Тендерний відділ може
відхилити первинну пропозицію кожного з учасника з причини невідповідності
його тендерної пропозиції визначеним Замовником вимогам до моменту торгів.
Причинами, за якими пропозиція учасника відхиляється від розгляду, можуть
бути невідповідності пропозиції учасника вимогам Замовника щодо якості та
номенклатури товару (робіт, послуг), умов оплати, ділової репутації учасника,
інших характеристик.
Тендерний відділ після отриманих пропозицій може проводити торги
на зниження ціни методом зворотнього аукціону, або прийняти будь-яку
пропозицію із тих, що надіслані учасниками.
У випадку проведення торгів методом зворотнього аукціону,
Тендерний відділ для кожної із тендерних пропозицій розраховує приведену
ціну пропозиції.
Розрахунок приведеної ціни. Розмір відтермінування та термін, на який надається
відтермінування, кожним учасником розглядається в оцінці як економія Замовника на відсотках по
кредиту, яким Замовник користується для фінансування своїх господарських потреб. Таким
чином, ціна пропозиції зменшується на суму економії від запропонованих умов оплати. Приведена
ціна розраховується за формулою.
Цприв. = Цпроп. – (Цпроп.*(1-%А)*%С*В/365), де
Цприв. - приведена ціна пропозиції;
Цпроп. - ціна пропозиції, запропонована учасником тендеру;
%А - відсоток авансу, запропонований учасником тендеру;
%С - середня відсоткова ставка банківського кредиту. Приймається на рівні – 25%.;
В - відтермінування оплати в днях, запропоноване учасником тендеру;
365 - кількість днів в році.

Ціну пропозиції, умови оплати та розраховану приведену ціну кожного
із учасників Тендерний відділ зводить у Таблицю попередньої оцінки навпроти
присвоєного йому номеру учасника. Назви учасників не повідомляються,
кожний з учасників знаходить свій номер по запропонованій ним ціні
пропозиції та умовам оплати, або повідомляється Тендерним відділом.

№
учасника

Ціна
пропозиції,
грн. з ПДВ

Умови оплати
Розмір Авансу
%

Таблиця попередньої оцінки
Приведена ціна

Відтермінування днів

Заповнена Таблиця попередньої оцінки висилається учасникам торгів
із позначкою «Крок 0».
Всі учасники мають змогу змінити свої попередні пропозиції в сторону
покращення, тобто: зменшити ціну пропозиції, або разом із зменшенням ціни
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пропозиції зменшити розмір
відтермінування післяоплати.

предоплати

чи

збільшити

кількість

днів

Покращення здійснюються із дотриманням двох правил, недотримання яких призводить
до виключення учасника-порушника від подальших торгів.
1) Після зміни пропозиції учасника, його приведена ціна повинна бути
нижчою ніж найнижча приведена ціна конкурента в попередньому кроці, інакше,
пропозиція учасника виключається з торгів. Винятком є ситуація, коли жоден з
учасників не надав покращень або пропозиція учасника була найкращою в
попередньому кроці, або покращення зробив тільки учасник із найкращою
пропозицією.
2) Крім п.1. при покращенні пропозиції учасники повинні додержуватись
мінімально обов’язкового кроку зміни пропозиції, який повідомляється всім учасникам
додатково. Покращення пропозицій не обов’язково повинно бути кратне мінімальнообовязковому кроку зміни пропозиції, але не повинно бути меншим.

Строки в які учасники повинні подавати покращення пропозицій
повідомляються Тендерним відділом в електронних листах.
Покращення пропозицій, що надійшли Тендерному відділу після
отримання Учасниками Таблиці попередньої оцінки з поміткою «Крок 0» знову
зводиться у Таблицю попередньої оцінки, і розсилається Учасникам, а номер
кроку збільшується на одиницю. Таким чином, покращення пропозицій
Учасниками та надсилання Таблиць попередньої оцінки здійснюється в кілька
етапів (кроків). Кількість кроків є необмежена.
Обов’язково усім учасникам оголошується про «Останній крок».
«Останній крок» оголошується у випадках:
•
або після того як жоден з учасників вже не покращує свою
пропозицію для наступного кроку (і повідомляє про це електронною поштою);
•
або за рішенням Замовника.
«Останній крок» означає прийом кінцевих пропозицій учасників без
права подальшого їхнього покращення.
Визначення переможця здійснюється рішенням робочої групи, на
основі комплексу показників: остаточної приведеної ціни пропозиції, якісних
характеристик предмету пропозиції, досвіду співпраці, ділової репутації, тощо.
Замовник залишає за собою право прийняти будь-яку з пропозицій чи
відхилити всі пропозиції, та не обмежений у прийнятті будь-якої з пропозицій.
Результати тендеру повідомляються всім учасникам електронною
поштою.
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