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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFQ 03-2022  

НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ ЗА ДОГОВОРАМИ КАСКО  

ТА ДОГОВОРІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:  

23:59 год. за східноєвропейським часом 

«14» вересня 2022 року 

 

 
Громадська організація «Десяте квітня» у межах проведення тендеру на укладення договорів 

добровільного страхування автотранспортних засобів за договорами КАСКО та договорів обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ)  запрошує страхові компанії надати цінові 

пропозиції на фірмових бланках на укладання Договорів добровільного страхування автотранспортних 

засобів КАСКО та ОСЦПВ з урахуванням наступних ризиків: 

 незаконне заволодіння транспортним засобом;  

 тотальне знищення; 

 збиток внаслідок ДТП;  

 збиток внаслідок протиправних дій третіх осіб;  

 збитки внаслідок стихійних лих;  

 збиток внаслідок пожежі, вибуху;  

 ДТП за участі тварин та інші випадки  із зазначенням страхових тарифів і страхових платежів 

 

Франшиза: 

Загальна франшиза – 0% 

За ризиком незаконне заволодіння -0%  

За ризиком тотальне знищення - 0%  

 

Автомобілі, які необхідно застрахувати строком на один рік: 

 

 

Наймену-

вання 

послуги 

Марка/модель 

автомобіля (ТЗ) 

Об'єм 

двигуна 

транспортн

ого засобу, 

см3 

Номер шасі 

(кузова, рами) 
Рік 

випуску 

Загальна 

вартість,  

грн. 

 

Страховий 

тариф, 

КАСКО, % 

 

Страховий 

платіж 

КАСКО, грн. 

 

Страховий 

платіж 

ОСЦПВ, грн. 

Послуги зі 

страхуван

ня 

наземних 

транспорт

-них 

MITSUBISHI, 

модель: 

OUTLANDER 
NEW (RE) 2.0 

CVT Inform 

(новий 

2,0 
JMBXTGF2W

LZ002359 
2022 917 500,00 

 

 

 

 

     Відповідь 

 

 

Відповідь 

 

 

Відповідь 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0sc7usPH5AhWUBxAIHXqAAAYQFnoECCUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.infocar.com.ua%2Flaw_ukr%2Flaw_17.html&usg=AOvVaw19wQKh2Ad9I5asQ_I_ovxe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0sc7usPH5AhWUBxAIHXqAAAYQFnoECCUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.infocar.com.ua%2Flaw_ukr%2Flaw_17.html&usg=AOvVaw19wQKh2Ad9I5asQ_I_ovxe


засобів 

(КАСКО 

та 

ОСЦПВ) 

автомобіль) 

Renault, модель: 

DUSTER (новий 

автомобіль) 

1,5 
VF1HJD2066

9724668 
2022 760 980,00 

Відповідь Відповідь Відповідь 

Renault, модель: 

DUSTER (новий 

автомобіль) 

1,5 
VF1HJD2066

9724542 
2022 760 980,00 

Відповідь Відповідь Відповідь 

OPEL, модель: 

Combo Life L2 

92 МT5 

ELEGANCE 

(новий 

автомобіль) 

1,6 
W0VEC9HPA

MJ961336 
2022 951 600,00 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

PEUGEOT, 

модель: NEW 

BOXER FG 

L4H2 HDi 160 

МКПП-6 

(EURO-5) (новий 

автомобіль) 

2,0 
VF3YD3MFC

12U77318 
2022 1 315 000,00 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

PEUGEOT, 

модель: FL 3008 

BHDI 180 AT8 

GT PACK 

(новий 

автомобіль) 

2,0 
VF3MJEHZR

NS046764 
2022 1 780 000,00 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

HYUNDAI, 

модель:  

AVANTE, 

пробіг 238491 км  

1,6 
KMHD741LB

HU280815 
2016 455 000,00 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

 

Відповідь 

      

      При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з 

інструкцією, що міститься у цьому Запрошені, пропозиція буде містити повну відповідність вимогам, 

що наведені вище,  та вважається «технічно прийнятною найнижчою ціновою пропозицією». 

 

Організація залишає за собою право скасувати торги на будь-якому етапі тендеру до визначення 

Переможця. 

 

Якщо Ваша пропозиція буде обрана для закупівлі, Вам буде запропоновано виставити рахунок на 

страхові платежі, вказані у Вашій пропозиції. Якщо Ваша пропозиція надіслана у вигляді рахунка на 

оплату та буде обрана для закупівлі, організація оплатить цей рахунок. 

   Ціни на страхові платежі повинні відповідати цінам, визначеним у Вашій пропозиції, зміни цін не 

допускаються. Оплата здійснюється в національній валюті у безготівковій формі. 

 

Пропозиції приймаються до 23:59 год. за східноєвропейським часом «14» вересня 2022 року на 

електронну адресу tenders@dk.od.ua. У темі листа вкажіть «Тендер на укладення договору із 

страхування автотранспортних засобів за договорами КАСКО та ОСЦПВ»_назва вашої компанії». 

Пропозиції повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням усіх інших витрат. Ціни повинні бути 

представлені у гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти) 

календарних днів після граничного строку пропозиції.  

 

mailto:tenders@dk.od.ua


Ми будемо вдячні, якщо ви повідомите про отримання цього Запрошення  відповіддю на цей лист, 

зазначивши: 

- Підтвердження отримання вами цього Запрошення; 

- Чи будете ви надавати свою пропозицію. 

 

Учасники  тендеру можуть подавати запити на роз’яснення за електронною адресою: 

tenders@dk.od.ua або за номером телефона: (096) 619-60-50 (Маріана Федорченко). Кінцевий термін 

надсилання запитань – 15:00 год. за східноєвропейським часом «14» вересня 2022 року. 

 

 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 

23:59 год. за східноєвропейським часом 

«14» вересня 2022 року. 

 

 

 

 

 

 

Курочкіна М.В., 

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» 
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