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Запит на надання цінової пропозиції (Запит) 

№ 04-180920 

 

Постачальник послуг з оренди (прокату) легкового автомобіля 

1. Про проєкт: 

Проєкт «Технічна підтримка імплементації програми малих грантів для підтримки місцевого розвитку цільових 

громад Донецької та Луганської областей» реалізується у межах Програми ООН із відновлення та розбудови 

миру, реалізується у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства 
ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і 

можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (ФАО).  

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський 

інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, 

Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

Загальна мета проєкту – відновлення ефективного врядування та просування примирення в охоплених 

конфліктом громадах Луганської та Донецької областей (на підконтрольних уряду України територіях.  

2. Стислий огляд запиту на подання цінової пропозиції 
1. Запит №  04-180920 

2. Дата запиту 18 вересня 2020 року 

3. Предмет закупівлі  Надання послуг з оренди (прокату) легкового автомобіля 

4. Контактна особа для 
запитань щодо 

конкурсу 

sgp@vzplus.org 

 

5. Кінцевий термін 

отримання 

пропозицій  

18:00 за київським часом 24 вересня 2020 року 

6. Перелік документів, 
які мають подати 

учасники конкурсу 

Копії документів згідно з Додатком А до даного запиту 
 

7. Очікуваний вид 

договору 

Рамковий договір на закупівлю послуг, який не передбачає точну кількість послуг, 

які мають надаватися. 
 

Надання цього Запиту в жодному разі не зобов’язує ГО «Взаємодія - Плюс» 

укладати договір субпідряду або надавати замовлення на закупівлю, і учасникам 
конкурсу не відшкодовуються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою пропозиції. 
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8. Підстава для 

укладення договору 
Рішення про укладання договору буде прийматись на основі процесу «Обрання 
постачальника з найкращими умовами». Договір  буде укладено з відповідальним 

та прийнятним учасником конкурсу, який зробить найвигіднішу пропозицію для ГО 

«Взаємодія - Плюс» з урахуванням поєднання ціни послуги за кілометр та годину 

простою та технічних чинників. 

9. Очікуваний термін 

дії контракту 

Постачальник обирається строком до 31.12.2020. Договір буде укладатися з правом 

дострокового розірвання Замовником в разі підвищення розміру винагороди 

Постачальником або несвоєчасного/не в повному обсязі виконання Постачальником 

умов договору. 

3. Запит на подання цінових пропозицій - Послуги 

1. Загальна 

інформація 

ГО «Взаємодія - Плюс», виконавець проєкту «Технічна підтримка імплементації 

програми малих грантів для підтримки місцевого розвитку цільових громад 
Донецької та Луганської областей» запрошує кваліфікованих постачальників 

подати свої цінові пропозиції щодо надання послуг з оренди легкового автомобіля 

терміном на 3 місяці  

2. Загальні вимоги 

щодо подання 

пропозицій 

 Пропозиції мають бути подані відповідно до Додатку А, шляхом заповнення 

документів в електронному вигляді, у яких зазначається інформація про 

вартість послуги: ціна за кілометр перевезення та година простою 
автомобіля (у разі їх установлення Замовником) 

 Учасники конкурсу повинні надіслати пропозиції до 18:00 за київським 

часом 24 вересня 2020 року на адресу: sgp@vzplus.org. У темі повідомлення 

електронною поштою мають бути зазначені номер Запиту та назва. 

 Пропозиції, подані пізніше, будуть відхилені. 

 Просимо надсилати документи в форматі, що підтримує можливість 

копіювання тексту. 

3. Вимоги до 

конкурсної 
пропозиції 

 Пропозиції мають подаватись українською мовою. 

 Усі пропозиції повинні містити підпис та печатку учасника конкурсу.  

 Учасники конкурсу підтверджують у письмовому вигляді, що вони 

повністю розуміють, що їхня пропозиція повинна бути дійсна протягом 

строку проведення конкурсу та дії договору у випадку його укладення. 

 Пропозиція повинна бути надана без ПДВ. Згідно положень Податкового 

Кодексу  України (п. 197.11) передбачене звільнення від оподаткування 

ПДВ операції, які фінансуються за рахунок матеріально-технічної 

допомоги. Порядок отримання права на звільнення від оподаткування 

операцій, що проводяться за рахунок міжнародної технічної допомоги 

регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 

2002 року № 153 

  Кожен учасник конкурсу може подати лише одну конкурсну  пропозицію у 

відповідь на цей Запит. 

4. Послуга, місце, 

кількість, обсяг, 

оплата та строки 

надання послуги 

Постачальник здійснює надання оренди (прокату) послуг прокату легкового 
автомобіля. 

Автомобіль має відповідати класу «комфорт», бути без технічних неполадок, у 

належному технічному стані. 

Автомобіль буде використовуватись для поїздок по Донецькій та Луганській 

областях. 

Орієнтовна тривалість оренди (прокату) 2 місяці. 
Оплата за послуги буде здійснюватися відповідно вартості оренди (прокату) 

автомобіля за добу. Ніякі додаткові оплати, що передбачають відшкодування 

витрат, пов’язаних з наданням послуги, не здійснюються. 
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5. Внесення змін до 
конкурсної  

документації 

ГО «Взаємодія - Плюс», має право з власної ініціативи чи за результатами звернень 
робити зміни в конкурсній документації. У разі внесення змін до документації 

строк для подання конкурсних пропозицій продовжується таким чином, щоб з 

моменту внесення змін до конкурсної документації до закінчення строку подання 

конкурсних пропозицій залишалося не менше ніж три робочі дні. 
Зміни, що вносяться до конкурсної документації, надсилаються учасникам у 

вигляді нової редакції документації додатково до початкової редакції. 

Замовник разом із змінами до конкурсної документації в окремому документі 
оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення конкурсної документації, до 

яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути 

доступними для перегляду після внесення змін до документації. 

6. Визначення 

відповідальності  

ГО «Взаємодія - Плюс», не укладатиме жодних договорів з учасником конкурсу 
перш ніж не переконається у його відповідальності. При оцінюванні 

відповідальності учасника конкурсу беруться до уваги наступні фактори: 

1. Наявність кваліфікації та права для виконання робіт за відповідним 
законодавством. 

2. Додаткові переваги такі як, підтримка клієнтів 24 години на добу, 7 днів на 

тиждень, консультації або інші види послуг тощо. 
3. Допомога при поломці автомобіля під час поїздки у вигляді виклику технічної 

служби та організації транспортування автомобіля до місця ремонту. 

4. У разі поломки, викликаної технічним станом автомобіля, надання протягом 24 

іншого автомобіля відповідного класу  

7. Згода учасника 

конкурсу з вимогами 

Виконання усіх вимог Запиту відповідно до інструкцій, зазначених в ньому, та 

подання пропозиції до ГО «Взаємодія - Плюс»,  складатиме пропозицію та 

засвідчуватиме згоду учасника конкурсу з вимогами цього Запиту та Додатку до 
нього. Надання цього Запиту в жодному разі не зобов’язує ГО «Взаємодія - Плюс», 

надавати замовлення на закупівлю або відшкодовувати учасникам конкурсу будь-

які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції.  

8. Підстава для 
укладення договору 

Рішення про укладання контракту буде прийматись на основі процесу «Обрання 
постачальника з найкращими умовами». Результати конкурсу будуть повідомлені 

організатором переможцю конкурсу шляхом надсилання відповідного 

повідомлення електронною поштою протягом не більше ніж двох робочих днів з 

дати прийняття рішення про визначення переможців. Договір буде укладено з 
відповідальним та прийнятним учасником конкурсу, який зробить найвигіднішу 

пропозицію для ГО «Взаємодія - Плюс» з урахуванням поєднання вартості прокату 

автомобіля за добу і технічних чинників.  
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Додаток А: Кваліфікаційна інформація та підтверджуючі документи 

№ Запитання Відповідь 

1.  Назва юридичної особи чи ФОП - учасника 

Обов’язкова вимога 
 

2.  
Комерційна назва підприємства юридичної особи чи 
ФОТ (зареєстрована чи незареєстрована торгова марка) 

За наявності  

 

3.  Код ЄДРПОУ  Обов’язкова вимога  

4.  
Ціна оренди (прокату) автомобіля за добу  (цифрами 

та прописом) 

Обов’язкова вимога 

 

5.  Згода на надання послуг із звільненням від сплати ПДВ  

(підтвердити) Обов’язкова вимога 
 

6.  
Підтвердження, що пропозиція буде дійсна протягом 
строку проведення конкурсу та дії договору у випадку 

його укладення. Обов’язкова вимога 

 

7.  

Підтвердження, що оплата здійснюється відповідно до 

вартості (оренди) прокату за добу. Ніякі додаткові 
оплати, що передбачають відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням послуги не здійснюються.  

Обов’язкова вимога 

 

8.  

Підтвердження готовності у наданні допомоги при 

поломці автомобіля під час поїздки у вигляді виклику 

технічної служби та організації транспортування 

автомобіля до місця ремонту. Бажано 

 

9.  
У випадку технічної несправності автомобіля 

готовність надати інший автомобіль також класу 

протягом 24 годин Бажано 

 

10.  Надання підтримки 24/7 (підтвердити, надати умови у 
разі їх наявності) Бажано 

 

11.  

Мінімальний строк виконання замовлення (зазначити 

мінімальну кількість днів, необхідних для обробки та 
виконання замовлення та організації заходу з дня 

отримання такого замовлення). Бажано 

 

12.  
Контактні дані осіб, які можуть надати рекомендації 
щодо попередньої співпраці (зазначити ПІБ, посаду та 

контактну інформацію) 

 

13.  Контактна особа компанії-учасника (зазначити, надати 

контактну інформацію) 
 

Підпис уповноваженої особи:  

ПІБ та посада особи, що підписалась:  

Назва компанії-учасника:  

Адреса:  
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Телефон:  

Адреса електронної пошти:  

Печатка компанії: 
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