Додаток № 1
до запиту
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Деталі та приладдя для корпусів автомобілів
№
з/п
1
2
3
4

Модель та марка ТЗ

Найменування запасних частин
Арка крила передня ліва
Арка крила передня права
Підніжка ліва передня
Підніжка права передня

6

ГАЗ 3302, ГАЗ 33021
ГАЗ 3302, ГАЗ 33021
ГАЗ 3302, ГАЗ 33021
ГАЗ 3302, ГАЗ 33021
УАЗ 3909, УАЗ 3741, УАЗ
3962
ГАЗ 3302, ГАЗ 33021

Одиниця
виміру
шт.
шт.
шт.
шт.

Скло вітрового вікна
Скло вітрового вікна

шт.
шт.

1
4

7

МАZDA Е 2200

Скло вітрового вікна

шт.

3

5

Кількість

(дата)
(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) __________ПІБ

6
6
3
2

Додаток № 2
до запиту
ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
1. Після вивчення Вашого запиту, та його виконання, ми, уповноважені на підписання Договору про
закупівлю, маємо можливість та згодні виконати зазначене, як це буде обумовлено Замовником у разі
акцепту нашої конкурсної пропозиції.
Ми зобов’язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни
пропозиції у відповідності до отриманого запиту (з включенням всіх додаткових витрат, витрат на
доставку, податків і зборів, необхідних що сплачується або бути сплачені Учасником, згідно із
законодавством України) на загальну суму:
Деталі та приладдя для корпусів автомобілів код ДК 34.30.3 згідно з вимогами замовника торгів

№
з/
п

1
2
3
4
5
6
7

Модель та марка ТЗ

ГАЗ 3302,
ГАЗ 33021
ГАЗ 3302,
ГАЗ 33021
ГАЗ 3302,
ГАЗ 33021
ГАЗ 3302,
ГАЗ 33021
УАЗ 3909,
УАЗ 3741,
УАЗ 3962
ГАЗ 3302,
ГАЗ 33021
МАZDA Е 2200
Загальна вартість
пропозиції:

Найменування запасних
частин

Арка крила передня
ліва
Арка крила передня
права

Одини
ця
виміру

Кіль
кість
(од.)

шт.

6

шт.

6

Підніжка ліва передня

шт.

3

Підніжка права передня

шт.

2

Скло вітрового вікна

шт.

1

Скло вітрового вікна
Скло вітрового вікна

шт.
шт.

4
3

Ціна
за
одини
цю
грн.
без
ПДВ

ПД
В
грн

Ціна
за оди
ницю
грн.
з ПДВ

Загальна
вартість
грн з
ПДВ.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови,
передбачені нашою пропозицією.
3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня, що
встановлений у запиті як останній день подання конкурсних пропозицій.
4. Ми згодні дотримуватися умов своєї пропозиції протягом дії договору. Наша пропозиція буде
обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь – який час до закінчення зазначеного
терміну.
5. До того часу, поки між нами не буде підписано Договору про закупівлю, буде діяти ця конкурсна
пропозиція та основні умови договору про закупівлю.

(дата)
(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) __________ПІБ
*Примітка:
- у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, в – ціновій пропозиції зазначаються відомості без ПДВ.

Додаток № 3
до запиту
Критерій оцінки конкурсних пропозицій
найменша ціна (для оцінки застосовується ціна без урахування ПДВ)
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
1. Предмет договору:
Постачальник зобов’язується у 2013 році поставити Замовникові запасні частини, а
саме: ( ДК 34.30.3 ) Деталі та приладдя для корпусів автомобілів, а Замовник – прийняти та
оплатити такий товар.
2. Кількість товарів робіт і послуг та вимоги, щодо їх якості.
Кількість Товару зазначена у специфікації, яка додається до Договору про закупівлю і являється
його невід’ємною частиною.
Постачальник повинен передати (поставити) передбаченим цим Договором товари, якість яких
відповідає технічним вимогам заводу виробника та сертифікатах відповідності.
3. Порядок здійснення оплати:
Оплата за товар здійснюється протягом 10-ти (десяти) календарних днів, з моменту поставки на
підставі належно оформлених первинних документів ( відповідно видаткової та податкової накладних).
4. Ціна Договору становить: ___________________ у тому числі ПДВ 20% ___________
(визначається відповідно до умов цінової пропозиції, та з урахуванням вимог Податкового
кодексу
України).
5. Термін та місце поставки товару:
На підставі заявки Замовника поданої факсом або у
телефонному
режимі, товар
поставляється на склад Замовника не пізніше 2-х робочих днів.
Товар поставляється транспортом Постачальника за місцем розташування складу запасних
частин Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, провулок
Хоменка, 4.
6. Строк дії договору:
Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2013 року
але
в будь якому разі до повного виконання сторонами зобов’язань за договором.
7. Права і обов’язки сторін:
Замовник зобов’язаний:
- Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за наданий товар .
Замовник має право:
- Контролювати поставку товару у строки, встановлені даним Договором;
- Вимагати у Постачальника заміни товару в 5-ти денний термін з моменту повідомлення
Постачальника у разі поставки неякісного, некомплектного товару.
- Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником в частині
строків поставки товарів повідомивши про це його у десяти денний строк до моменту
розірвання.
Постачальник зобов’язаний:
- Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
- Забезпечити поставку товару якість яких відповідає сертифікатам відповідності;
- У разі виявлення неякісно поставленого товару, Постачальник зобов'язаний здійснити
заміну товару протягом 5-ти робочих днів з моменту одержання повідомлення від Замовника
на такий, що відповідатиме сертифікатам відповідності.
Постачальник має право:
- Своєчасно та в повному обсязі отримати оплату за поставлений товар у строки встановлені
цим Договором;
- Своєчасно та в повному обсязі отримати оплату за поставлений товар, у строки встановлені
цим Договором.
- Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Замовником повідомивши про це
його у десяти денний строк до моменту розірвання.

кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі
семи відсотків вказаної вартості;
- у разі надання несвоєчасно повторного якісного Товару з Постачальника стягується штраф у розмірі
двадцяти відсотків вартості Товару.
- за розірвання Постачальником договору в односторонньому порядку Постачальник сплачує
Замовнику штраф у розмірі тридцяти відсотків вартості договору.

..............................................................
(підпис)
...............................................................
(посада)
...............................................................
(найменування Учасника)
М. П.

Додаток № 4
до запиту

ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ УЧАСНИКА
(назва, поштові, банківські реквізити, тел./факс учасника)

місто ________
_____________________ (дата прописом)
Довіреність
Цією довіреністю уповноважується _______________ (посада, ПІБ), паспорт _______ (серія)
№___________ ,виданий ___________________ (ким) «____» ____________ ______ року на право
представляти інтереси ________________________ (найменування учасника закупівлі) під час проведення
____________________________ (найменування Замовника) закупівлі ____________________ (назва
предмету закупівлі) з усіма правами, що необхідні для здійснення такого роду повноважень, в тому числі:
подавати заявки, запити та інші документи, отримувати відповіді на запит, подавати Замовнику конкурсну
пропозицію, подавати роз’яснення щодо змісту конкурсної пропозиції, а також вчиняти інші дії,
передбачені законодавством України для такого роду повноважень та які на думку представника будуть
доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені
___________________
(найменування учасника).
Довіреність видана строком на _________________ і дійсна до _____________ .
_______________ Зразок підпису уповноваженої особи.
_______________ (посада та ПІБ керівника учасника)
_______________ підпис керівника учасника
М.П. (за наявності)*
* у випадку, якщо учасник є фізичною особою-підприємцем та не має печатки, довіреність повинна бути
посвідчена нотаріально.

Додаток № 5
до запиту
Інформація про проведення конкурсу із визначенням постачальників (виконавців) при здійсненні
закупівлі: Деталі та приладдя для корпусів автомобілів
1. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких
подані та оформлені у відповідності до запиту, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у
запиті.
2. Замовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту
поданої конкурсної пропозиції.
3. Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо:
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті;
2) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про
закупівлю;
3) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита
ліквідаційна процедура;
4) конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту;
5) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
6) пропозиція подана учасником, який є пов‘язаною особою з іншими учасниками конкурсу;
3.1. Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі:
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення видатків на
здійснення закупівлі;
2) виявлення факту змови учасників;
3) ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на
фінансування закупівлі;
4) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
5) до оцінки допущено менше двох конкурсних пропозицій.
4. За результатами оцінки конкурсною комісією конкурсних пропозицій учасників складається
протокол, в якому міститься висновок про визначення постачальника (виконавця) при здійсненні
закупівель товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених Законом України «Про
здійснення державних закупівель», конкурсна пропозиція якого визначена як найбільш економічно
вигідна, тобто така, яка відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у запиті, та визнана
найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій.
5. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції
6. У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших спеціалізованих установ,
підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків, необхідних для прийняття рішень про
визначення переможця конкурсу, а учасник згоден з тим, що інформація, наведена ним у конкурсній
пропозиції може бути використана замовником з цією метою.
7. Про прийняті рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення переможця, відміни
закупівлі, комісія повідомляє учасників конкурсу протягом 5 робочих днів, з дня прийняття рішення.

