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Профіль закупівлі дизпалива АТ«Укрзалізниця»

Продавець Замовник

Інша державна 
установа

Перший перевізник

Оплата протягом 5 днів з дати 
отримання палива

Оплата протягом 30
календарних днів

• Визначена формула на базі Platts, яка фіксує
«маржинальність» пропозиції постачальника
протягом дії договору;

• Ціна перераховується з дати проведення
аукціону;

• Ціна перераховується в день розміщення
рознарядки на поставку палива, якщо показник
Platts змінився більше, ніж на 1%.

• Можливо змінити лише в межах 10% протягом строку
поставки продукції;

• Зміна ціни можлива після поставки 30% об'єму
закупівлі;

• Зміна ціни можлива через 30 днів з моменту подання
цінової пропозиції у випадку зміни офіційного курсу
долара США за НБУ більше ніж на 3%, пропорційно
зміни такого курсу, а також пропорційно зміні індексу
споживчих цін, біржових котирувань або показників
Platts

Стабільна потреба 
(900 тон/доба)



Аналіз закупівлі дизпалива за процедурами відкритих торгів 
(січень-жовтень 2019)
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Надзвичайна 
переговорна 
процедура
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Маркер 

Формування набору маркерів оцінки тендерних пропозицій

Рівень конкуренції

Неактивні 
аукціони

Узгоджені дії 
постачальників



Зміни в закупівельному процесі АТ «Укрзалізниця»

• Підвищується репутація АТ «Укрзалізниця» як надійного партнера;

• За рахунок оптимізації процесів закупівлі знижуються ризики постачальників, 
що позитивно впливає на закупівельну ціну

• Проводимо робочі зустрічі та аналізуємо пропозиції потенційних та діючих 
постачальників щодо вдосконалення процесу закупівель;

• Поглиблено вивчаємо ринок нафтопродуктів України та світу;

• Впроваджуємо найкращі практики закупівлі (закупівля палива з формульним 
ціноутворенням, застосування рамкових угод, планування замовлень);

• Працюємо над покращенням платіжної дисципліни



Аналіз успішності стандартних процедур закупівлі палива протягом 
2019 року

61% випадків 
процедура не 
відбувається в 
заплановані строки

Відмінена закупівля
2%

Вимога
13%Скарга

46%

Успішні процедури 
39%
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Аналіз конкурентних переваг Рамкової угоди для 
Постачальника та Замовника

За стандартною процедурою
• Тендерний комітет витрачає зайвий час  

на кваліфікацію учасників (56 
кваліфікацій за 2019 рік станом на 
01.11.2019);

• Строки підписання договору на 
поставку слабо прогнозовані (скарги, 
вимоги); 

• До кожного аукціону постачальник 
вимушений готовитися та вивчати 
ймовірні зміни в тендерній 
документації , як наслідок, виникнення  
помилок та непорозуміння;

• Відсутність єдиного стандарту 
договорів

За Рамковою угодою (протягом її дії)
• Кваліфікація переможців проводиться 

один раз. Оскарження лише на етапі 
кваліфікації.

• Чітко визначені строки підписання 
договору на поставку;

• Вимоги до учасників та постачальників 
незмінні; 

• Договір на поставку єдиний для всіх 
постачальників



Рамкова угода  

Торги на поставку палива в об'ємі щомісячної потреби. Місяць [N]

V – Об'єм щомісячної потреби;
Сount – Кількість відборів;
V.Item – Об'єм кожного відбору; 
Date – Дата проведення відбору

Всі
учасники

присутні на 
відборі

Ні

Розподілити V в 
діапазоні Date +/- 2 

дні

Маржа 
відповідає
цільовим

показникам

Так
Count := Сount -1

V.Item =  V / Сount

Поставки
виконано

Так Так

Торги на поставку палива в об'ємі щомісячної потреби. Місяць [N]

V – Об'єм щомісячної потреби;
Сount – Кількість відборів;
V.Item – Об'єм кожного відбору; 
Date – Дата проведення відбору

Аналіз причин

Н
і

Count := Сount +1

V.Item =  V / Сount

Н
і

Вихід з Рамкової 
угоди

Рамкова угода 
(виконана)

Алгоритм проведення відборів за Рамковою угодою



Попередній графік проведення відборів та розміщення 
рознарядок

Алгоритм, зазначений на слайді 8, дозволить адаптувати графік проведення відборів у відповідності до 
можливостей постачальників та потреб замовника.

Період 
підписання 

договору 
поставки



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ «Укрзалізниці» : ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ


