
 

 
З А П И Т 

цінової пропозиції 
 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАРІТАС - КИЇВ» запрошує Вашу 
організацію надати цінову пропозицію на послуги оренди пасажирських транспортних засобів без 
водія на період у 3 місяці в межах реалізації проєкту за програмою «Консорціум з грошової 
допомоги в Україні» 2023 р. (ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГРАНТУ No. CARITAS-KYIV UCC 
33803S008) 

  
Послуги оренди пасажирських транспортних засобів без водіїв (автомобілі на 7-9 місць) 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас-Київ» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21477781. 
1.3. Місцезнаходження: 02139, м. Київ,  вул. Микитенка, 7-б 
1.4. Контактна особа Замовника, яка здійснює зв'язок з учасниками: Вадим Климюк (юридичні 
питання та технічні питання процедури закупівлі), тел.: +38 093 887 24 27. 
1.5. Місце та термін надання цінових пропозицій: Цінові пропозиції приймаються до 03.02.2023 р. 
до 23.59 год. Неповні пропозиції (без відповідей по кожному з пунктів у Додатку №1 та 
пропозиції, надіслані після вказаного терміну, вважатимуться недійсними і розглядатися не 
будуть. Цінові пропозиції надсилати на e-mail: klimukvadim38@gmail.com з назвою у темі 
листа «Цінова пропозиція для проєкту за програмою «Консорціум з грошової допомоги в Україні» 
та вказати найменування організації від якої подається цінова пропозиція.  
 
2. Інформація про предмет закупівлі:  
2.1. Найменування предмету закупівлі: Послуги оренди пасажирських транспортних засобів без 
водіїв.  
 
2.2. Загальна кількість послуг: 6 (6 пасажирських транспортних засобів). 
 
2.3. Адреса місця поставки: м. Київ, вул. Борщагівська, 128. 
 
2.4. Строк поставки: з 6 лютого до 30 квітня 2023 року (включно). Терміни поставки 
визначаються Постачальником в Ціновій пропозиції та фіксуються в Договорі. Термін поставки 
починається з дати підписання Договору обидвома сторонами. 
 

Учасник здійснює розрахунок та визначає ціну на послуги, які він пропонує надати за 
Договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або 
мають бути сплачені.  

Наприкінці процесу БО «БФ «Карітас-Київ» укладає договір із орендодавцем. Укладений 
договір означає, що БО «БФ «Карітас-Київ» та орендодавець погодили ціну за надання послуг 
оренди транспортних засобів виданого БО «БФ «Карітас-Київ» та прийнятого постачальником 
згідно з положеннями та умовами Договору. БО «БФ «Карітас-Київ» укладає Договір із 
Орендодавцем. Укладений Договір  



 
 
 
3. Учасник при розрахунку вартості пропозиції враховує наступні параметри: 
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1. 

Пасажирський 
транспортний засіб 
класів 
SUV/VAN/MINIVAN 
на 7-9 місць 

6 500 60 24 60 

 
Умови надання Послуги 

 
Для надання послуг оренди пасажирських транспортних засобів (далі –Послуги), учасник 

повинен мати транспортний засіб у кількості не менше 9-ти одиниць. 
Надання Послуг повинно здійснюватися наступними транспортними засобами: 
- транспортний засіб класу SUV/VAN/MINIVAN на 7-9 місць; 
- об’єм двигуна – від 1,4 м3.до 3.0 м3 
- рік випуску – не пізніше 2004 року. 
Маршрути службових поїздок визначаються Замовником самостійно – в межах Київської, 

Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей та можуть перевищувати 8 робочих годин на 
добу. 

Пробіг транспортного засобу на добу не перевищує 700 км.    
Вказана норма пробігу транспортного засобу не враховує пробіг від місцезнаходження 

учасника до замовника та у зворотному напрямку.     
 
4. Перелік документів завірених належним чином, що має надати учасник в сканованому 
вигляді у форматі pdf 
- копія Статуту, або інший установчий документ завірений учасником; 
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
сформованого не раніше ніж за один рік до дати оголошення про закупівлю;   
- копії документів талон реєстрації транспортного засобу).    
- копія довідки (витягу) про взяття на облік платника податку (за наявності); 
- копія свідоцтва (витягу) про реєстрацію платника податку на додану вартість або   
копія свідоцтва (витягу) про право сплати єдиного податку (за наявності); 
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту (для фізичних осіб 
підприємців); 
- довідка в довільній формі про наявність сервісних центрів для гарантійного та 
післягарантійного обслуговування техніки;  
Документи, що не передбачені чинним законодавством – Учасник до складу тендерної пропозиції 
не подає, надаючи відповідне обгрунтування  у вигляді довідки. 
Переможець торгів зобов’язаний надати завірені копії документів зазначених в п.4 в момент 
підписання договору. 
 



5.Пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку подається у відповідності до  вимог 
Додатку №2. (Учасник обов’язково надає пропозицію з повним асортиментом відповідно до 
замовлення). 
 

Усі запропоновані ціни мають бути фіксованими та не підлягати коригуванню ціни на 
пальне протягом терміну дії Договору. Таким чином, Постачальнику послуг рекомендовано 
включити до запропонованої вартості приблизне підвищення ціни на наступні три (03) 
місяці! 
 
6. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій. 
Отримані пропозиції оцінюватимуться в два етапи.  
Відповідність вимогам [так/ні]:   Запит на комерційну пропозицію має бути повним та 
відповідати вимогам.  Запит на комерційну пропозицію вважатиметься повним та таким, що 
відповідає вимогам, якщо його було підписано, заповнено та були надані всі необхідні документи.  
Оцінка пропозицій.  Потенціал запитів на комерційну пропозицію, що відповідають вимогам, 
оцінюватиметься з урахуванням відповідності наступним вимогам.  
І. Критерії технічні (50 %) – це критерії, які використовуються для оцінки технічних, якісних та 
кількісних характеристик предмету закупівлі.  
ІІ. Комерційні критерії (50 %) — критерії, що використовуються для оцінки комерційних 
конкурентних переваг пропозиції.  
 
7. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок 
Постачальника протягом 3 (трьох) банківських днів після доставки транспортних засобів. 
Замовник залишає за собою право, за домовленістю сторін, здійснити передплату грошових 
коштів Учаснику (Постачальнику)  
 

Додатки до документації: 

Додаток №1 – Форма цінової пропозиції; 
Додаток №2 – Заява-підтвердження; 
Додаток №3 – Лист-згода на обробку персональних даних. 
 
 



Додаток 1 
Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності). Учасник не повинен відступати від даної форми. 

ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ* 
___________________________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою 

пропозицію щодо участі у оренді транспортного засобу межах реалізації проєкту за програмою 
«Консорціум з грошової допомоги в Україні» 2023 р. (ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГРАНТУ No. 
CARITAS-KYIV UCC 33803S008) 
 

Відомості про 
підприємство 

Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 
код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код 
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон 
для контактів) 

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

 

 
Терміни виконання робіт 
Вкажіть терміни надання послуг.  
 
Гарантійне обслуговування 
Чи надає ваша організація гарантійне 
обслуговування на транспортні засоби? Так/Ні 

 

 
Інформація про оплату 
Оплата після завершення робіт є прийнятною? 
(Так/ні) Якщо ні, вкажіть бажані умови оплати. 

 

 
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки, що 
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити предмет закупівлі відповідної 
якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 
 
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не 
обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цього Запиту (скановані 
копії в форматі pdf ) на підтвердження заявлених вимог. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи  
підприємства/фізичної особи, завірені печаткою                      _______________(___________) 

№ 
п/п Найменування Технічні 

характеристики 
Одиниці 
виміру  Кількість 

Ціна* за 
одиницю з 
ПДВ (грн.) 

Сума* з ПДВ 
(грн.) 

1.       

Вартість пропозиції (цифрами та словами)  



Додаток 3 

Заява – підтвердження 

про те, що: 
- вся інформація, подана у заявці є актуальною та правдивою; 
 
- учасник має необхідний досвід та ресурси для виконання умов закупівель; 
 
- учасник чи його посадові особи не притягались до відповідальності за вчинення правопорушень 
у сфері публічних закупівель, недотримання правил професійної поведінки; 
 
- посадові особи учасника не притягались до відповідальності за злочини проти власності, злочини 
у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов'язаної з наданням послуг у сфері торгівлі, та злочини проти безпеки виробництва; 
 
- відносно учасника не розпочата процедура припинення чи ліквідації; 
 
- учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 
 
- у учасника чи його посадових осіб відсутній конфлікт інтересів з БО «БФ «КАРІТАС- КИЇВ» чи 
його посадовими особами, а саме, відсутні родинні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші 
інтереси. 

 

Керівник ________                            «_____» ______________ 2023 р. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Додаток 4 
 
 

__________________ 
Найменування Замовника 

 
Лист-згода 

 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я 

___________________________________________________________________________ (прізвище, 
ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 
даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами 
чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, 
електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна 
інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі 
у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин. 
 
 
 
 ______________                    ________________           ________________                        
              Дата                                         Підпис                          Прізвище та ініціали 
 


