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Громадська організація  
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» 

вул. Героїв Крут, буд. 15, оф. 501 
м. Одеса, 65078 
тел.: 766-00-04 

e-mail: 10th_april@ukr.net 
ЄДРПОУ: 38296562 

 

Non-Government Organization 
«DESYATE KVITNYA» 

Heroiv Krut Street, 15, of. 501 
Odesa, 65078 
tel.: 766-00-04 

e-mail: 10th_april@ukr.net 
IN: 38296562 

   

 
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ ITB 11-2020  

НА ПОСТАВКУ АВТОМОБІЛІВ 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 23:59 год. за східноєвропейським часом 

20 листопада 2020 року 

 

Організація запрошує кваліфікованих постачальників подати пропозиції до участі у тендері на 

поставку автомобілів для потреб ГО «Десяте квітня» відповідно до встановлених технічних 

характеристик. 

 

СКЛАД ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

• Запрошення до участі у тендері ITB 11-2020; 

• Додаток № 1: Технічні вимоги; 

• Додаток № 2: Форма технічної пропозиції; 

• Додаток № 3: Форма фінансової пропозиції; 

• Додаток № 4: Реєстраційна Форма Постачальника 

 

Детальний опис технічних характеристик наведено у Додатку №1, Технічні вимоги. 

 

Пропозиція повинна бути складена українською або російською мовами. Пропозиції слід 

подавати, користуючись тільки наведеними Додатками. Пропозиції що не відповідають 

встановленим формам, можуть бути відхилені. 

 
Пропозиція повинна включати, але не обмежуватися, наступними документами: 

• Реєстраційні документи компанії; 

• Інформації про компанію, чисельність працівників, досвід роботи на ринку та будь-яку іншу 

інформацію, яка може слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг; 

• Документа, що підтверджує повноваження особи-підписанта; 

• Декларації у вільній формі щодо відсутності відкритих процедур банкрутства, ліквідації, 

судових процедур, що можуть стати перешкодою для виконання зобов’язань; 

• Документа, що підтверджує повноваження Постачальника як офіційного представника 

(дилера, дистриб’ютора) або Виробника на території України; 

• Заповненої форми Технічної пропозиції (Додаток №2) та супроводжуючих документів, що 

підтверджують відповідність товару заявленим технічним характеристикам; 

• Заповненої Реєстраційної Форми Постачальника (Додаток №4); 

• Заповненої форми Фінансової пропозиції (Додаток №3); 

• Будь якими іншими документами які на розсуд учасника є релевантними до предмету 

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

tenders@dk.od.ua. Кінцевий термін надсилання запитань –  13.00 год. за східноєвропейським 

часом 9 листопада 2020 року. 
 

Звертаємо вашу увагу що розрахунки з постачальником будуть здійснюватися виключно 

безготівковим розрахунком у валюті - українська гривня. 

 

ПЕРЕМОЖЦЕМ ТЕНДЕРУ буде визнано Постачальника, чия пропозиція: 

- подана у встановлені строки у визначеній формі з усіма обов’язковими документами; 

- повністю відповідає технічним вимогам, зазначеним у запрошенні; 

- має найнижчу вартість серед поданих пропозицій, що відповідають вищенаведеним критеріям. 

 

Постачальник може подати пропозицію стосовно всіх лотів, або одного з них. Оцінка пропозицій 

здійснюватиметься щодо кожного лоту окремо. 

Організація залишає за собою право скасувати торги за одним або кількома лотами на будь-

якому етапі тендеру до укладення договору з Переможцем 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ПОВИННА СКЛАДАТИСЯ З ДВОХ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ТЕХНІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ 

СКЛАД ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ: 

• Відсканована заповнена форма Технічної пропозиції (Додаток №2) з підписом 

відповідальної особи та відбитком печатки (за наявності). Супроводжуючі документи, що 

підтверджують відповідність автомобілів заявленим технічним характеристикам. Будь-які 

невідповідності повинні бути чітко зазначені в коментарях. Також у технічній пропозиції повинна 

міститись інформація щодо країни, в якій вироблено запропонований учасником автомобіль.  

• Реєстраційні документи та інформація про компанію, чисельність працівників, досвід роботи 

на ринку та будь-яку іншу інформацію, яка на Вашу думку, може слугувати підтвердженням 

заявлених можливостей до надання послуг; 

• Документ, що підтверджує повноваження особи-підписанта; 

• Декларація у вільній формі щодо відсутності відкритих процедур банкрутства, ліквідації, 

судових процедур, що можуть стати перешкодою для виконання зобов’язань; 

• Документ, що підтверджує повноваження Постачальника як офіційного представника 

(дилера або дистриб’ютора) або Виробника на території України; 

• Відсканована заповнена Реєстраційна Форма Постачальника (Додаток №4) з підписом 

відповідальної особи та відбитком печатки (за наявності). 

 

СКЛАД ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ: 

• Відсканована заповнена форма Фінансової пропозиції (Додаток №3) з підписом 

відповідальної особи та відбитком печатки (за наявності). Вартість товару повинна бути зазначена в 

гривні з врахуванням всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів.  

 

Від учасника вимагається зберігати чинність своєї пропозиції протягом 30 днів, починаючи з 

дати закінчення прийняття тендерних пропозицій. Громадська організація «Десяте квітня» зробить 

усе можливе для вибору компанії за цей період.  

 

Якщо пропозиція буде надсилатися електронною поштою: 

Укажіть, будь ласка, у темі листів: 

mailto:tenders@dk.od.ua


3/3 
 

• Фраза «ТЕНДЕР ITB 11-2020 НА ПОСТАВКУ АВТОМОБІЛІВ, ТЕХНИЧНА 

ПРОПОЗИЦІЯ/ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ»; 

• Назву своєї фірми. 

УВАГА! ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ ПОВИННІ НАДАВАТИСЯ ОКРЕМИМИ 

ЕЛЕКТРОННИМИ ЛИСТАМИ З НАЗВАМИ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ЇХ ЧІТКО ІДЕНТИФІКУВАТИ 

 

Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною 

адресою: tenders@dk.od.ua 

 

Якщо пропозиція буде доставлятися кур’єром: 

Можливе надсилання пропозицій на поштову адресу: м. Одеса, вул. Героїв Крут 15, оф. 501. Із 

зазначенням: «Тендер автомобіль» 

 

УВАГА! ПРОСИМО  НАДАВАТИ  ТЕХНІЧНУ  ТА ФІНАНСОВУ ПРОПОЗИЦІЇ У РІЗНИХ КОНВЕРТАХ! 

 

Термін подання: 

до 23.59 год 20 листопада 2020 року 

mailto:tenders@dk.od.ua

