Объявление о проведении тендера
на закупку транспортных услуг

г. Киев
(18.12.2019)

1.Общая информация
1.Заказчик тендера:
1.1.
Наименование: Благотворительная организация «Фонд Рината Ахметова»
1.2.
Юридический адрес: улица Георгиевская, д.2, г. Мариуполь, Донецкая обл., 87515, Украина.
1.3.
Ответственный за поведение тендера: специалист по закупкам – Гордиенко Ирина,
тел. +38 063 235 46 57, IGordienko@fdu.org.ua.
2. Информация о предмете закупки:
2.1. Предмет закупки: транспортные услуги (ежемесячная потребность). По итогам тендера будет выбран
ПУЛЛ из Поставщиков, наиболее соответствующим требованиям тендерной документации.Техническое
задание – Приложение №1.
2.2. Место оказания услуг: территория Украины, в т.ч. зоне, прилегающей к линии соприкосновения.
2.3. Сроки поставки/ оказания услуг: январь 2020 г. – декабрь 2020 г.
2.4. Вознаграждение: право на заключение договора
3. Дополнительные процедуры:
3.1. Редукцион.
Заказчик вправе провести процедуру редукциона (сроки и дата проведения оглашаются дополнительно),
при этом представители участников могут снижать предложенные в коммерческом предложении цены до
тех пор, пока каждый из участников не сообщит о том, что предложил окончательную цену.
4. Условия предоставления тендерных предложений:
4.1. Место: г. Киев, ул. Ильинская, 8
4.2. Способ: лично, почтовой отправкой.
4.3. Конечный срок до: ежемесячно до конца 2020 г. (согласно Приложения №1)
5. Раскрытие тендерных предложений:
5.1. Место: г. Киев, ул. Ильинская, 8
5.2. Дата: аналогично пункта 4.3 при получении каждого тендерного предложения.
6.Дополнительная информация:
6.1. Источник финансирования: за счет средств заказчика
6.2. Валюта предложения: украинская гривна
6.3. Валюта оплаты: украинская гривна
6.4. Срок действия предложения: в течение 30 календарных дней с момента раскрытия предложений
6.5. Язык предложения и количество экземпляров: все документы, имеющие отношение к предложению,
выполнятся на русском или украинском языках в 1м экземпляре, так же необходимо предоставить
предложение в электронном виде на электронном носителе, и приложить к документации в
конверте.
6.6. Контактные данные для получения дополнительной информации:
Гордиенко Ирина, специалист отдела закупок, +38 063 235 46 57, igordienko@fdu.org.ua – по вопросам
оформления тендерной документации и по вопросам технического задания.
6.7. Заказчик в праве в любое время до момента предоставления информации о победителе тендера
прекратить процесс проведения тендера.

В подтверждение соответствия критериям предварительной квалификации, а также для оценки по
критериям выбора победителя, Компания/ физическое лицо – предприниматель - Участник должен
предоставить информацию и документацию, требуемую данным объявлением
Критерии предварительной квалификации:
1.
Компания/физическое лицо – предприниматель должна иметь все права и разрешения для
реализации предмета закупки (в т.ч. необходимые лицензии и разрешения), предоставить все документы,
требуемые объявлением о проведении тендера, и информацию, необходимую для оценивания по
критериям выбора поставщика.
2.
Возможность/готовность оказания услуг в зоне, прилегающей к линии соприкосновения.
В подтверждение соответствию критериям предварительной квалификации, Компания/
физическое лицо – предприниматель - Участник должен предоставить:
1.
Справка с общей информацией о компании/ физическом лице – предпринимателе, содержащая
следующую информацию:
1.1.
Юридическое название;
1.2.
Юридический адрес;
1.3.
Фактический адрес;
1.4.
Дата регистрации;
1.5.
ФИО директора;
1.6.
Банковские реквизиты;
1.7.
Контактные телефоны, e-mail, сайт.
2.
Извлечение или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц
– предпринимателей и общественных формирований.
3.
Копию Свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской
деятельности – юридического лица (в случае его наличия).
4.
Копию справки из ЕГРПОУ (в случае её наличия).
5.
Копию документа, подтверждающего статус плательщика НДС / единого налога (в случае наличия
соответствующего статуса).
6.
Копию доверенности либо иного документа, подтверждающего полномочия лица, действующего
от имени стороны по Договору (подписывающего Договор, коммерческое предложение, прочие
документы, заверенные печатью предприятия или физического лица – предпринимателя (в случае её
наличия)).
7.
Копию Устава (выписки из Устава, но в любом случае – титульного листа, разделов, содержащих:
наименование, адрес, цель и виды деятельности, юридический статус предприятия, полномочия органов
управления), с изменениями и дополнениями (при наличии) – для юридических лиц.
8.
Разрешительные документы на осуществление видов деятельности, в т.ч. лицензии, сертификаты,
свидетельства (если наличие таких документов требуется в соответствии с действующим
законодательством Украины).
9.
Копию страницы паспорта, содержащую образец подписи лица, уполномоченного подписывать
документы, либо копию банковской карточки с образцом подписи данного лица (для юридических лиц).
10.
Копию страницы паспорта, содержащую образец подписи лица и регистрацию места проживания
(для физических лиц – предпринимателей).
11.
Копию справки о взятии на учёт внутренне перемещённого лица (если в ЕГР, в паспорте
гражданина Украины, указан адрес (регистрации местонахождения / места проживания) на временно
оккупированной территории (территории отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и
Луганской областей, определённой согласно Постановлению Верховной Рады Украины «О признании
отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей временно оккупированными
территориями», на которой органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои
полномочия) - для физических лиц – предпринимателей .
12.
Копию документа о назначении руководителя (для юридических лиц).
13.
Соглашение о неразглашении информации - Приложение №3 (данное приложение необходимо
заполнить лицам, чьи персональные данные указаны в тендерном предложении, а также заполнить, в
случае присутствия на раскрытии предложений).
14.
Соглашение на использование персональных данных – Приложение №4.

15.
Заполненную «анкету партнера», которая содержит 2 блока. Данную Анкету предоставить в
пакете документов и дополнительно в формате excel на электронную почту – Приложения №7, №7.1, для
заполнения анкета прилагается к объявлению
*Все документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью предприятия (при ее
наличии).

Участники, не соответствующие критериям предварительной квалификации, не допускаются к оценке по
критериям выбора победителя и дальнейшему участию в тендере.
3. Критерии выбора победителя:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии:
Качество предложения (согласно техническим требованиям к предмету
закупки)
Стоимость предложения
Репутация компании и опыт работы компании
Наличие необходимых ресурсов (трудовых, материальных, финансовых)
Соответствие условиям договора, условиям и срокам
поставки/выполнения работ, условиям оплаты

Вес критерия в
общей оценке, %
30%
30%
10%
20%
10%

Для оценки по критериям выбора победителя компания/физическое лицо – предприниматель
должна предоставить следующую информацию:
1.
Для оценки по критерию №1:
1.1. Предложение Участника, содержащее техническую часть (документ, отражающий соответствие
техническому заданию - Приложение №1, документ подтверждающий наличие автопарка).
1.2. Документы, подтверждающие качество товара/услуг (заключение ТО, справка в свободной форме с
указанием года производства автомобиля, марки, типа прицепа, пробега).
1.3. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
2.
Для оценки по критерию №2:
2.1. Коммерческое предложение – Приложение №2 (оформленное согласно образцу, представленному в
данном объявлении).
2.2. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
3.
Для оценки по критерию №3:
3.1. Перечень действующих клиентов и партнеров, срок сотрудничества с которыми 0,5 и более лет
(справка с указанием наименования клиента, контактного лица (Ф.И.О. полностью, должность),
контактного номера телефона и электронного адреса, период сотрудничества).
3.2. Отзывы о работе и рекомендаций от клиентов.
3.3. Дипломы и награды, информацию, подтверждающую участие в независимых оценках и рейтингах
(наличие таковых является преимуществом).
3.4. Информация о наличии опыта работы с Фондом или компаниями группы СКМ.
3.5. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
4. Для оценки по критерию №4:
4.1. Справку о наличии необходимых для реализации предмета закупки трудовых ресурсов.
4.2. Документы, которые подтверждают наличие необходимого транспорта для реализации предмета
тендера, а имено: скан-копии техпаспартов, договора экспедирования, договора аренды транспорта.
4.3. Скан-копии договоров аренды помещений офисов/автопарка.
4.4. Копию документа, подтверждающего нахождение организации / физического лица –
предпринимателя по месту регистрации (свидетельства о праве собственности на помещение (в
случае наличия), договора аренды (субаренды) (для арендаторов/субарендаторов), иного
документа).

4.5. Копии финансовой отчетности Ф.1 и Ф.2 за прошлый год и последний отчетный период (для
юридических лиц).
4.6. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
5. Для оценки по критерию №5:
5.1. Заполненный и подписанный со стороны участника договор, либо письмо о принятии условий
договора и обязательстве подписать его в случае акцепта предложения – Приложения №5, №6. В
случае наличия замечаний к договору – предоставить проект протокола согласования разногласий.
5.2. Коммерческое предложение, согласно образцу, представленному в данном объявлении. В случае
если условия оплаты/ сроки и условия поставки/ выполнения работ, заданные условиями тендера,
являются не приемлемыми, отразить альтернативные условия в коммерческом предложении.
5.3. Прочую информацию, которая может быть полезной при оценке по данному критерию.
*Все документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью предприятия (при
наличии).

Участники фактом своего участия в тендере соглашаются с тем, что Фонд не возвращает
материалы, представленные на любой стадии проведения тендера.
Участники фактом участия в тендере гарантируют, что представленные ими тендерные
предложения не содержат распространения информации, вводящей в заблуждение в понимании ст.
15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и осознают свою
ответственность за нарушение требований указанной нормы.
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование условий тендера,
и / или вопросов, неурегулированных условиями тендере, окончательное решение принимается
Фондом. Решение Фонда является окончательным и обжалованию не подлежит. Фонд имеет право
не сообщать участнику причины отклонения его предложения, на любом этапе проведения тендера.
Фонд имеет право отменить тендер на любом этапе без указания причин.
Участием в тендере Участник безусловно соглашается со всеми условиями конкурса и берет на
себя обязанность их должным образом выполнять.

Приложение №1
к объявлению о проведении тендера
Тендерное предложение должно быть выполнено строго в соответствии с данным техническим заданием.
Техническое задание
Требования к авто: автомобили должны быть технически исправны, чистые; в зимний период оснащены
средствами против скольжения. Водитель несёт ответсвенность за груз, согласно действующего
законодательства Украины.
Потребность указанна с разбивкой по календарным месяцам до конца 2020 г. Предоставление
комерческого предложения не позднее 10 числа на потребность следующего календарного месяца. В
случае предоставления позже, сотрудником отдела закупок будет направлен запрос на следующий
период.
Оказание услуг в зоне, прилегающей к линии соприкосновения
потребность на период «январь 2020 г»
Дата
разгрузк
и

Время
использ
ования
авто

Место разгрузки

Промежуточные пункты
(маршрут)

Колво
авто

Грузоп
одъём
ность
(тонн)

Тип
прицепа

Киломе
траж

БМВ
16.01.20

48

Новотроицкое

Волноваха, Новотроицкое

1

10

изотерм

170

17.01.20

48

Новотроицкое

Волноваха, Новотроицкое

1

10

изотерм

170

1

20

изотерм

310

1

20

изотерм

345

1

20

изотерм

150

Отрадовка, Кодема,
Новолуганское
21.01.20

48
Луганское, Троицкое

23.01.20

48

Золотое

28.01.20

48

Красногоровка

Володарское, Великая Новоелка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Константиновка, Бахмут,
Отрадовка, Кодемо,
Новолуганское Мироновский,
Луганское
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Константиновка, Бахмут,
Врубовка, Золотое
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Курахово,
Красногоровка

ПВ (Серая зона)
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
17.01.20
48
Станиця Луганська
Костянтинівка, Бахмут,
1
20
изотерм
Северодонецьк, Новоайдар, Щастя,
Станиця Луганська
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
23.01.20
48
Станиця Луганська
Костянтинівка, Бахмут,
1
20
изотерм
Северодонецьк, Новоайдар, Щастя,
Станиця Луганська
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
28.01.20
48
Станиця Луганська
Костянтинівка, Бахмут,
1
10
изотерм
Северодонецьк, Новоайдар, Щастя,
Станиця Луганська
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика

465

465

465

потребность на период «февраль 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
использ
ования
авто

Место разгрузки

Промежуточные пункты
(маршрут)

Килом
етраж

Колво
авто

Грузоп
одъёмн
ость
(тонн)

Тип
прицепа

БМВ
04.02.20

48

Пивничное

06.02.20

48

Мироновский

11.02.20

48

Нетайлово,
Первомайское,
Водяное, Северный

13.02.20

48

Максимильяновка,
Георгиевка

14.02.20

48

Веселое, Каменка,
Ласточкино, Орловка,
Новгородское

18.02.20

48

Новобахмутовка,
Верхнеторецкое,
Александрополь

19.02.20

48

Курдюмовка, Зайцево
2, Бахмутка, Пески 2,
Майорск

20.02.20

48

Счастье

25.02.20

48

Орловское,
Чермалык

26.02.20

48

Бахчевик, Андреевка

28.02.20

48

Марьинка

Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Торецьк, Північне
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут,
Мироновский
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Нетайлово, Невельское, Северное,
Водяное, Опитное, Пески
Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Курахово, Георгиевка,
Максимильяновка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Уманское, Орловка, Ласточкино,
Семеновка, Бердичи, Петровское
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Селидове,
Новогродівка, Очеретине,
Александропіль, Новобахмутівка,
Верхньоторецьке
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Торецьк, Північне,
Зайцеве2, Майорськ, Курдюмівка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Константиновка, Бахмут,
Северодонецк, Новоайдар, Счастье
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Кальчик,
Кириловка

280

1

20

изотерм

310

1

20

изотерм

480

1

10

изотерм

360

1

10

изотерм

620

1

10

изотерм

560

1

10

изотерм

650

1

10

изотерм

400

1

20

изотерм

150

1

10

изотерм

Бахчевик, Андреевка

150

1

10

изотерм

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Курахово,
Марьинка

150

1

20

изотерм

ПВ (Серая зона)
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
07.02.20
48
Светлодарск
310
1
20
изотерм
Костянтинівка, Бахмут,
Світлодарськ
Володарское, Великая Новоселка,
14.02.20
48
Новгородское
Костантинополь, Покровск,
265
1
20
изотерм
Константиновка, Новгородское
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика.

потребность на период «март 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
использ
ования
авто

Место разгрузки

03.03.20

48

Авдеевка

04.03.20

48

Авдеевка

Промежуточные пункты
(маршрут)
БМВ
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка

Килом
етраж

Колво
авто

Грузоп
одъёмн
ость
(тонн)

Тип
прицепа

255

1

20

изотерм

255

1

20

изотерм

06.03.20

48

Авдеевка

17.03.20

48

Железное

18.03.20

48

Трехизбенка,
Передельское,
Петропавловка

20.03.20

48

Святогорск

24.03.20

48

Староигнатьевка

25.03.20

48

Гнутово, Павлополь,
Черненко

26.03.20

48

Красногоровка

31.03.20

48

Гранитное

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Торецк, Железное
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут,
Лисичанск, Северодонецк,
Новоайдар, Дмитриевка,
Трехизбенка, Передельское,
Счастье, Петропавловка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Доброполъе, Краматорск,
Славянск, Святогорск
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Касьяновка,
Анадоль, Андреевка
Гнутово, Пищевик, Черненко,
Павлополь
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Курахове,
Красногорівка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Гранитное

510

1

10

изотерм

560

1

10

изотерм

500

1

20

изотерм

720

1

10

изотерм

150

1

20

изотерм

95

1

10

изотерм

150

1

20

изотерм

180

1

10

изотерм

ПВ (Серая зона)
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
11.03.20
48
Станиця Луганська
Костантиновка, Бахмут,
465
1
20
изотерм
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
17.03.20
48
Станиця Луганська
Костантиновка, Бахмут,
465
1
20
изотерм
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
20.03.20
48
Станиця Луганська
Костантиновка, Бахмут,
465
1
10
изотерм
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика.

потребность на период «апрель 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
исполь
зовани
я авто

Место разгрузки

Промежуточные пункты
(маршрут)

Килом
етраж

Колво
авто

Грузоп
одъёмн
ость
(тонн)

Тип
прицепа

110

1

10

изотерм

480

1

10

изотерм

560

1

10

изотерм

БМВ
48

Сопино, Лебединское,
Пионерское,
Приморское,
Бердянское, Водяное

03.04.20

48

Нетайлово,
Первомайское,
Водяное, Северный

08.04.20

48

Верхнеторецкое,
Александрополь,
Новобахмутовка

02.04.20

Бердянское, Сопино, Лебединское,
Пионерское, Приморское
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Нетайлово, Невельское, Северное,
Водяное, Опитное, Пески
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Александрополь, Новобахмутовка,
Верхнеторецкое

09.04.20

48

Горское

14.04.20

48

Новомихайловка,
Березовое, Сладкое,
Степное

22.04.20

48

Николаевка

23.04.20

48

Новотроицкое

24.04.20

48

30.04.20

48

Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут, Врубовка,
Горское
Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Новомихайловка,
Сладкое, Березовое, Степное.
Мариуполь, Волноваха, Бугас,
Николаевка

400

1

20

изотерм

300

1

10

изотерм

175

1

10

изотерм

Волноваха, Новотроицкое

170

1

10

изотерм

Новотроицкое

Волноваха, Новотроицкое

170

1

10

изотерм

Марьинка

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Курахово,
Марьинка

350

1

20

изотерм

ПВ (Серая зона)
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинополь, Покровськ,
10.04.20
48
Светлодарск
310
1
20
изотерм
Костянтиновка, Бахмут,
Светлодарськ
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика.

потребность на период «май 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
исполь
зовани
я авто

Место разгрузки

07.05.20

48

Пищевик, Черненко,
Гнутово, Павлополь

08.05.20

48

Зайцево 2, Бахмутка,
Пески 2, Жованка,
Майорск, Курдюмовка

12.05.20

48

Новолуганское,
Одрадовка, Дача,
Николаевка1,2, Кодема
Луганское, Троицкое

Промежуточные пункты
(маршрут)
БМВ
Гнутово, Пищевик, Черненко,
Павлополь
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Торецьк, Північне,
Зайцеве2, Майорськ, Курдюмівка
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Селидове,
Новогродівка, Очеретине,
Костянтинівка, Бахмут, Отрадівка,
Кодема, Новолуганське
Миронівський, Луганське
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Бахмут, Врубівка,
Золоте
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Касьяновка,
Анадоль, Андреевка
Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Курахово, Георгиевка,
Максимильяновка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Кальчик,
Кириловка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Уманское, Орловка, Ласточкино,
Семеновка, Бердичи, Петровское

Колво
авто

Грузоп
одъёмн
ость
(тонн)

Тип
прицепа

Киломе
траж

1

10

тент

95

1

10

тент

650

1

20

тент

310

1

20

тент

345

1

10

тент

150

1

10

тент

360

1

10

тент

150

1

10

тент

620

14.05.20

48

Золотое

18.05.20

48

Староигнатьевка

19.05.20

48

Максимильяновка,
Георгиевка

21.05.20

48

Орловское, Чермалык

22.05.20

48

Веселое, Каменка,
Ласточкино, Орловка,
Новгородское

26.05.20

48

Бахчевик, Андреевка

Бахчевик, Андреевка

1

10

тент

150

48

Красногоровка

Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Курахове,
Красногорівка

1

20

тент

150

28.05.20

ПВ (Серая зона)

Володарське, Велика Новосілка,
Костянтинопіль, Покровськ,
1
20
тент
Костянтинівка, Новгородське
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика.
17.05.20

48

Новгородське

265

потребность на период «июнь 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
исполь
зовани
я авто

Место разгрузки

БМВ
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут,
Мироновский
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Константиновка, Бахмут,
Северодонецк, Новоайдар, Счастье

02.06.20

48

Мироновский

04.06.20

48

Счастье

48

Сопино, Лебединское,
Пионерское,
Приморское,
Бердянское, Водяное

12.06.20

48

Нетайлово,
Первомайское,
Водяное, Северный

16.06.20

48

Авдеевка

17.06.20

48

Авдеевка

19.06.20

48

Авдеевка

23.06.20

48

Гранитное

26.06.20

48

Марьинка

10.06.20

16.06.20

48

Станиця Луганська

19.06.20

48

Станиця Луганська

24.06.20

48

Промежуточные пункты
(маршрут)

Станиця Луганська

Бердянское, Сопино, Лебединское,
Пионерское, Приморское
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Нетайлово, Невельское, Северное,
Водяное, Опитное, Пески
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Гранитное
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Курахово,
Марьинка
ПВ (Серая зона)
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Бахмут,
Северодонецьк, Новоайдар, Щастя,
Станиця Луганська
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Бахмут,
Северодонецьк, Новоайдар, Щастя,
Станиця Луганська
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Бахмут,
Северодонецьк, Новоайдар, Щастя,
Станиця Луганська

Колво
авто

Грузоп
одъём
ность
(тонн)

Тип
прицепа

Киломе
траж

1

20

изотерм

310

1

20

изотерм

400

1

10

изотерм

110

1

10

изотерм

480

1

20

изотерм

255

1

20

изотерм

255

1

10

изотерм

510

1

10

изотерм

180

1

20

изотерм

150

1

20

изотерм

465

1

20

изотерм

465

1

10

изотерм

465

*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика.

потребность на период «июль 2020 г»

Дата
разгрузки

Время
исполь
зования
авто

Место разгрузки

01.07.20

48

Николаевка

02.07.20

48

Новотроицкое

03.07.20

48

Новотроицкое

16.07.20

48

Пивничное

21.07.20

48

Новобахмутовка,
Александрополь,
Верхнеторецкое

22.07.20

48

Железное

23.07.20

48

Трехизбенка,
Передельское,
Петропавловка

28.07.20

48

Новомихайловка,
Березовое, Сладкое,
Степное

30.07.20

48

Красногоровка

Промежуточные пункты
(маршрут)
БМВ
Мариуполь, Волноваха, Бугас,
Николаевка
Волноваха, Новотроицкое
Волноваха, Новотроицкое
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Константиновка, Торецк,
Пивничное
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Александрополь, Новобахмутовка,
Верхнеторецкое
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Торецк, Железное
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут,
Лисичанск, Северодонецк,
Новоайдар, Дмитриевка,
Трехизбенка, Передельское,
Счастье, Петропавловка
Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Новомихайловка,
Сладкое, Березовое, Степное.
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Курахово,
Красногоровка

Колво
авто

Грузоп
одъёмн
ость
(тонн)

Тип
прицепа

Киломе
траж

1

10

изотерм

175

1

10

изотерм

170

1

10

изотерм

170

1

20

изотерм

280

1

10

изотерм

560

1

10

изотерм

560

1

20

изотерм

500

1

10

изотерм

300

1

20

изотерм

150

ПВ (Серая зона)
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
17.07.2020
48
Светлодарск
1
20
изотерм
Костянтинівка, Бахмут,
Світлодарськ
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика

310

потребность на период «август 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
использо
вания
авто

Место разгрузки

05.08.20

48

Курдюмовка, Зайцево
2, Бахмутка, Пески 2,
Майорск

06.08.20

48

Горское

11.08.20

48

Пищевик, Черненко,
Гнутово, Павлополь

12.08.20

48

Веселое, Каменка,
Ласточкино, Орловка,
Новгородское

Промежуточные пункты
(маршрут)
БМВ
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Торецьк, Північне,
Зайцеве2, Майорськ, Курдюмівка
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут, Врубовка,
Горское
Гнутово, Пищевик, Черненко,
Павлополь
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Уманское, Орловка, Ласточкино,
Семеновка, Бердичи, Петровское

Кило
метр
аж

Кол-во
авто

Грузопо
дъёмнос
ть
(тонн)

Тип
прицепа

650

1

10

изотерм

400

1

20

изотерм

95

1

10

изотерм

620

1

10

изотерм

14.08.20

48

Нетайлово,
Невельское,
Северный, Пески,
Опытное, Водяное,
Первомайское

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Нетайлово, Невельское, Северное,
Водяное, Опитное, Пески
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка

18.08.20

48

Авдеевка

19.08.20

48

Авдеевка

21.08.20

48

Авдеевка

26.08.20

48

Бахчевик, Андреевка

Бахчевик, Андреевка

480

1

10

изотерм

255

1

20

изотерм

255

1

20

изотерм

510

1

10

изотерм

150

1

10

изотерм

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Курахово,
150
1
20
Марьинка
ПВ (Серая зона)
Володарське, Велика Новосілка,
12.08.20
48
Новгородське
Костянтинопіль, Покровськ,
265
1
20
Костянтинівка, Новгородське
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика
28.08.20

48

Марьинка

изотерм

изотерм

потребность на период «сентябрь 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
использ
ования
авто

Место разгрузки

Промежуточные пункты
(маршрут)
БМВ
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Кальчик,
Кириловка
Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Курахово, Георгиевка,
Максимильяновка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Доброполъе, Краматорск,
Славянск, Святогорск
Володарское, Великая Новоелка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Константиновка, Бахмут,
Отрадовка, Кодемо,
Новолуганское Мироновский,
Луганское
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Константиновка, Бахмут,
Врубовка, Золотое
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Гранитное

Колво
авто

Грузоп
одъём
ность
(тонн)

Тип
прицепа

Километр
аж

1

10

тент

150

1

10

тент

360

1

10

тент

720

1

20

тент

310

1

20

тент

345

1

10

тент

180

09.09.20

48

Орловское, Чермалык

10.09.20

48

Максимильяновка,
Георгиевка

11.09.20

48

Святогорск

15.09.20

48

Новолуганское,
Одрадовка, Дача,
Николаевка1,2,
Кодема, Луганское,
Троицкое

17.09.20

48

Золотое

22.09.20

48

Гранитное

23.09.20

48

Сопино, Лебединское,
Пионерское,
Приморское,
Бердянское, Водяное

Бердянское, Сопино, Лебединское,
Пионерское, Приморское

1

10

тент

110

25.09.20

48

Новомихайловка,
Березовое, Сладкое,
Степное

Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Новомихайловка,
Сладкое, Березовое, Степное.

1

10

тент

300

29.09.20

48

Красногоровка

Володарское, Великая Новосёлка,

1

20

тент

150

Константинополь, Курахово,
красногоровка
ПВ (Серая зона)
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
16.09.20
48
Станица Луганская
Костантиновка, Бахмут,
1
20
тент
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
22.09.20
48
Станица Луганская
Костантиновка, Бахмут,
1
20
тент
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
24.09.20
48
Станица Луганская
Костантиновка, Бахмут,
1
10
тент
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика

465

465

465

потребность на период «октябрь 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
использ
ования
авто

Место разгрузки

Промежуточные пункты
(маршрут)

Колво
авто

Грузоп
одъёмн
ость
(тонн)

Тип
прицепа

Километр
аж

1

10

тент

150

1

20

тент

280

1

20

тент

310

1

10

тент

560

1

10

тент

560

1

20

тент

400

1

10

тент

480

БМВ
02.10.20

48

Староигнатьевка

06.10.20

48

Пивничное

08.10.20

48

Мироновский

08.10.20

48

Новобахмутовка,
Верхнеторецкое,
Александрополь

21.10.20

48

Железное

22.10.20

48

Счастье

48

Нетайлово,
Невельское,
Северный, Пески,
Опытное, Водяное,
Первомайское

27.10.20

Касьяновка, Анадоль, Андреевка
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Покровськ,
Костянтинівка, Торецьк, Північне
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут,
Мироновский
Володарське, Велика Новосілка,
Констянтинопіль, Селидове,
Новогродівка, Очеретине,
Александропіль, Новобахмутівка,
Верхньоторецьке
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Торецк, Железное
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
Константиновка, Бахмут,
Северодонецк, Новоайдар, Счастье
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Нетайлово, Невельское, Северное,
Водяное, Опитное, Пески

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Курахово,
1
20
тент
Марьинка
ПВ (Серая зона)
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Покровск,
16.10.20
48
Светлодарск
1
20
тент
Константиновка, Бахмут,
Светлодарск
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика
30.10.20

48

Марьинка

150

310

потребность на период «ноябрь 2020 г»

Дата
разгрузки

Время
использо
вания
авто

Место разгрузки

Колво
авто

Грузоп
одъёмн
ость
(тонн)

Гнутово, Пищевик, Черненко,
Павлополь
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Бахчевик,
Андреевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Уманское, Орловка, Ласточкино,
Семеновка, Бердичи, Петровское

1

10

Промежуточные пункты
(маршрут)

Тип
прицепа

Километр
аж

изотерм

95

БМВ
03.11.20

48

Пищевик, Черненко,
Гнутово, Павлополь

04.11.20

48

Андреевка, Дружное,
Бахчевик

06.11.20

48

Веселое, Каменка,
Ласточкино, Орловка,
Новгородское

10.11.20

48

Новотроицкое

11.11.20

48

Новотроицкое

13.11.20

48

Максимильяновка,
Георгиевка

18.11.20

48

Зайцево 2, Бахмутка,
Пески 2, Жованка,
Майорск,
Курдюмовка

19.11.20

48

Трехизбенка,
Передельское,
Петропавловка

24.11.20

48

Новомихайловка,
Березовое, Сладкое,
Степное

26.11.20

48

Красногоровка

1

10

изотерм

150

1

10

изотерм

620

Волноваха, Новотроицкое

1

10

изотерм

170

Волноваха, Новотроицкое

1

10

изотерм

170

1

10

изотерм

360

1

10

изотерм

650

1

20

изотерм

500

1

10

изотерм

300

1

20

изотерм

150

Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Курахово, Георгиевка,
Максимильяновка
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Торецк, Северное,
Зайцево2, Майорск, Курдюмовка
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут,
Лисичанск, Северодонецк,
Новоайдар, Дмитриевка, Войтово,
Трехизбенка, Войтово,
Передельское, Счастье,
Петропавловка
Волноваха, Новотроицкое,
Угледар, Новомихайловка,
Сладкое, Березовое, Степное
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Курахово,
Красногоровка

ПВ (Серая зона)
Володарское, Великая Новосёлка,
18.11.20
48
Новгородское
Константинополь, Покровск,
1
20
изотерм
Константиновка, Новгородское
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика

265

потребность на период «декабрь 2020 г»
Дата
разгрузки

Время
использо
вания
авто

Место разгрузки

02.12.20

48

Чермалык, Орловка,
Федоровка

03.12.20

48

Горское

08.12.20

48

Гранитное

Промежуточные пункты
(маршрут)
БМВ
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Кальчик,
Кириловка
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
Костантиновка, Бахмут, Врубовка,
Горское
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Гранитное

Кило
метр
аж

Кол-во
авто

Грузопод
ъёмность
(тонн)

Тип
прицепа

150

1

10

изотерм

400

1

20

изотерм

180

1

10

изотерм

10.12.20

48

Сопино, Лебединское,
Пионерское,
Приморское,
Бердянское, Водяное

11.12.20

48

Бугас, Николаевка

15.12.20

48

Авдеевка

16.12.20

48

Авдеевка

18.12.20

48

Авдеевка

48

Нетайлово,
Невельское,
Северный, Пески,
Опытное, Водяное,
Первомайское

22.12.20

Бердянское, Сопино, Лебединское,
Пионерское, Приморское

110

1

10

изотерм

Волноваха, Бугас, Николаевка

175

1

10

изотерм

255

1

20

изотерм

255

1

20

изотерм

510

1

10

изотерм

480

1

10

изотерм

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Новогродовка, Очеретино,
Авдеевка
Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Селидово,
Нетайлово, Невельское, Северное,
Водяное, Опитное, Пески

Володарское, Великая Новосёлка,
Константинополь, Курахово,
150
1
20
Марьинка
ПВ (Серая зона)
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
09.12.20
48
Станиця Луганська
Костантиновка, Бахмут,
465
1
20
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
15.12.20
48
Станиця Луганська
Костантиновка, Бахмут,
465
1
20
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
Володарское, Великая Новоселка,
Константинополь, Покровск,
18.12.20
48
Станиця Луганська
Костантиновка, Бахмут,
465
1
10
Северодонецк, Новоайдар,
Счастье, Станица Луганская
*загрузка авто происходит в г.Мариуполь, перечень направлений не стандартный и могут быть изменен, в связи с
потребностью Заказчика
24.12.20

48

Марьинка

изотерм

изотерм

изотерм

изотерм

Приложение № 2
к объявлению о проведении тендера
Образец оформления коммерческого предложения
Коммерческое предложение
Обращаем Ваше внимание: данное Приложение должно быть оформлено на фирменном бланке
Участника, приложение должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью (при
наличии).
Мы, [название Участника], предоставляем своё предложение для участия в тендере на закупку [предмет
тендера] в соответствии с требованиями объявления о проведении тендера и приложений к нему.
1. Изучив тендерную документацию и техническое задание (далее ТЗ), мы уполномочены на подписание
Договора, имеем возможность и согласны выполнять условия Заказчика и Договора на условиях,
определённых в коммерческой части данного предложения по следующим ценам:

№
п/п

Наименование товара/услуги

Ед.
измерения

Колво

Цена
за ед.,
грн.

НДС,
грн.

Общая
стоимость с
НДС, грн.

1.
2.
Общая стоимость предложения

Фиксирование цены/ед сроком на ____________ (месяцев).
2.
Мы согласны придерживаться условий данного предложения на протяжении установленного
тендерной документации срока. Наше предложение будет обязательным для нас и может быть
акцептировано в любое время до окончания указанного срока.
3.
Мы согласны с тем, что Фонд может отклонить наше или все тендерные предложения, согласно
тендерной документации, и понимаем, что Вы не ограничены в принятии какого-либо другого
предложения с более выгодными для Вас условиями.
4.

Условия оплаты: 100% постоплата.

5.

Сроки и условия поставки/ выполнения работ: по согласованию с Заказчиком.

Должность,
Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя Участника,
Печать (при ее наличии)

Приложение № 3
к объявлению о проведении тендера
Участники, присутствующие на раскрытии предложений, а также участники, принимающие
участие в редукционе, обязаны соблюдать конфиденциальность информации, не разглашать третьим
лицам и не использовать в каких-либо целях информацию о содержании тендерных предложений и
других тендерных документов, а также обсуждениях на заседаниях комиссии.
Для участия в процедуре раскрытия предложений и редукционе, присутствующим необходимо
заполнить и подписать соответствующую форму, согласно образца, указанного ниже. Данная форма
предоставляется отдельно на раскрытии предложений и на редукционе.
В случае не предоставления подписанной формы Организатор в праве отказать участнику в участии.

Образец обязательства о неразглашении

Я,
(Ф.И.О.,
представитель
компании
_________________),
как
участник
тендера
_________________________ (далее - тендер), настоящим принимаю на себя обязательство соблюдать
конфиденциальность информации, не разглашать третьим лицам и не использовать в каких-либо целях
информацию о:
- содержании тендерных предложений и других тендерных документов, а также обсуждениях на
заседаниях комиссии;
Подпись:
Дата:

Приложение № 4
к объявлению о проведении тендера
Участник, представитель компании / физического лица – предпринимателя, чьи персональные данные
указаны в предложении, должен предоставить согласие на обработку персональных данных, заполнить
форму, указанную ниже.
В случае отсутствия в тендерном предложении подписанного данного документа, Фонд вправе отклонить
данное предложение и вернуть его Участнику.

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на обробку персональних даних
Я, _____________________________________________________, паспорт серія _____ номер,
виданий
________________________,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI
добровільно надаю Благодійнiй організації «Фонд Ріната Ахметова» (код ЄДРПОУ 33703116), надалі –
«Фонд», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку
(включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме:
паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особипідприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, у т.ч. щодо
його системи оподаткування, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса
електронної пошти, дані щодо місця проживання та місця здійснення підприємницької діяльності, дані
щодо освіти, дані щодо стажу та досвіду роботи, дані щодо сімейного стану та складу сім’ї, житлових
умов, дані щодо наявності/відсутності встановлених чинним законодавством пільг, дані щодо стану
здоров’я, банківські реквізити, дані про фінансовий стан, розмір моєї участі у статутному фонді
(капіталі) юридичних осіб, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, а саме: з
метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративноправових, податкових відносин, корпоративних відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку;
відносин у сфері статистики, а також забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки
персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,
Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,
інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.
Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних,
виключно з вказаною вище метою та у порядка, визначеному Законом України «Про захист
персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту
персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх
персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з
метою реалізації вказаних вище правовідносин.
_____________________
____________________
(дата)
(підпис)
Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про про
свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт
персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її
призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця
чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній
базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти
обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію
фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та
посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час
надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Підписанням цієї згоди-повідомлення я підтверджую факт підписання аналогічної згоди-повідомлення
всіма співробітниками та посадовими особами «______________ », зобов’язуюсь належним чином
зберігати оригінали вищевказаних документів та надавати останні на першу вимогу БО «Фонд Рiната
Ахметова». Всі співробітники та посадові особи «____________ » надали згоду на обробку своїх
персональних даних добровільно, про права передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних» останні повідомлені.
Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.
_____________________
(дата)

______________
(підпис)

Приложение № 5
к объявлению о проведении тендера
Участник должен предоставить заполненный и подписанный со стороны участника договор, либо
предоставить письмо о принятии условий договора и обязательстве подписать его в случае акцепта
предложения (проект договора – Приложение №6)
В случае наличия замечаний к договору необходимо предоставить проект протокола согласования
разногласий.
Образец письма о принятии условий договора
Мы, [название Участника], предоставляем своё предложение для участия в тендере на закупку [предмет
тендера] в соответствии с требованиями объявления о проведении тендера и приложений к нему.
Нами изучены предложенный в тендерном объявлении основные условия договора, мы принимаем
данные условия договора, в случае если наше предложение будет акцептировано, мы обязуемся
подписать Договор с Фондом не позднее 7 рабочих дней с дня акцепта предложения.
Должность (для юридических лиц),
Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя Участника,
Печать (в случае её наличия).

Приложение № 6
к объявлению о проведении тендера
Проект договора
ДОГОВІР
про надання комплексу послуг щодо перевезення вантажу
м. Київ

«____»___________ 20__ року

_____________________________, в особі _________________, що діє на підставі _________________
(надалі – «Експедитор/Перевізник»), з однієї сторони,
Громадська організація «Маріупольська спілка молоді», в особі Голови Ломакіної Тетяни
Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – «Замовник»), з другої сторони, та
Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова», в особі уповноваженого представника
_____________________________, яка діє на підставі довіреності від __________________ р. (надалі –
«Благодійник»), з третьої сторони,
в подальшому разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона,
уклали цей Договір про надання комплексу послуг щодо перевезення вантажу
(надалі –
«Договір») про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ
1.1. Під комплексом послуг у Договорі мається на увазі отримання вантажу в Замовника у пункті
відправлення, власне чи за допомогою третіх осіб перевезення вантажу до пункту призначення (за заявками
Замовника, які є невід’ємними частинами Договору), видача вантажу уповноваженому представнику
Замовника.
1.2. Під вантажем у Договорі мається на увазі визначений у товаросупровідних документах вантаж
продовольчих продуктів та інших товарів.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Експедитор/Перевізник зобов’язується надавати/організовувати Замовнику комплекс послуг щодо
перевезення вантажу.
2.2. Благодійник зобов’язується сплачувати Експедитору/Перевізнику за надання/організацію комплексу
послуг щодо перевезення вантажу плату в розмірі й на умовах, передбачених розділом 4 даного Договору,
якщо інше не обумовлено Сторонами в додаткових угодах/договорах.
2.3. Грошові кошти, сплачені Благодійником за цим Договором, є благодійною допомогою Замовнику, та
Замовником Благодійнику не відшкодовуються.
2.4. Благодійник виконує свої обов’язки за цим договором з метою реалізації положень своєї благодійної
програми «Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова». Оплата за цим Договором здійснюється безоплатно для
бенефіціара (Замовника) з метою надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціара (Замовника)
у відповідних сферах благодійної діяльності, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації» та статутом Благодійника, а також розвитку та підтримки цих сфер у суспільних
інтересах.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Експедитор/Перевізник зобов’язаний:
3.1.1. Підписати та направити Замовнику та Благодійнику факсом чи на електронну адресу прийняту до
виконання отриману Заявку.
3.1.2. Забезпечити своєчасну подачу автотранспорту у всі пункти завантаження у відповідності до умов
даного Договору.
3.1.3. Виконувати умови, визначені у Заявках.
3.1.4. По додатковому запиту Замовника надавати йому інформацію про стан виконання комплексу
послуг щодо перевезення вантажу.
3.1.5. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення та до моменту видачі
в пункті призначення уповноваженій Замовником на одержання вантажу особі.
Експедитор/Перевізник зобов’язаний у строк до двох робочих днів до початку виконання Договору
письмово (у відповідних Заявках) погодити із Замовником та Благодійником маршрут руху транспортних
засобів, які перевозять вантаж за даним Договором, до вказаних точок призначення.
3.1.6. Виконувати/організовувати перевезення транспортом, який має санітарний паспорт, а водій якого –
санітарну книжку.
3.1.7. Здійснювати перевезення за вказаним відповідно до цього Договору маршрутом, у відповідності до
умов Договору, Заявок, які є невід’ємною частиною цього Договору, та чинного законодавства України.
3.1.8. Визначити відповідального менеджера, що координуватиме всю роботу та відповідатиме за
комунікацію із Замовником і Благодійником в рамках надання комплексу послуг щодо перевезення вантажу.
3.1.9. Використовувати товарно-матеріальні цінності, що містять в собі зображення символіки
Благодійника (зокрема, знаків для товарів та послуг і т.і.), виключно в рамках виконання своїх зобов’язань за

цим Договором, за цільовим призначенням, зазначеним у відповідних первинних документах, які
підтверджують передачу таких товарно-матеріальних цінностей.
3.2. Експедитор/Перевізник має право:
3.2.1. Виконувати взяті на себе зобов’язання з перевезення вантажів як самостійно, так і з залученням
третіх осіб. У разі залучення до перевезення третіх осіб, до суми оплат Експедитора/Перевізника буде
включена вартість перевезення та експедиційна винагорода. Послуги третіх осіб Експедитор/Перевізник
оплачує за рахунок коштів Благодійника (які були перераховані в якості оплати послуг за цим Договором), а
умови перевезення вантажів для Замовника (у тому числі тарифи та відповідальність
Експедитора/Перевізника) залишаються для Замовника незмінними.
3.3. Замовник зобов’язаний:
3.3.1. Сповістити Експедитора/Перевізника факсом, електронним листом або по телефону про початок
надання комплексу послуг з перевезення вантажу шляхом надання відповідної Заявки мінімум за 4 робочі дні
до початку перевезення. Замовник може вносити зміни у Заявку протягом 3 робочих днів після її надання,
фінальний варіант Заявки подається за 1 добу до початку перевезення. Заявка готується у формі згідно Додатку
№ 2 до цього Договору і підписується всіма Сторонами (погоджується і підписується зі сторони Благодійника –
уповноваженою особою Благодійника.
3.3.2. До прибуття транспортних засобів у пункт відправлення надати Експедитору/Перевізнику
контактні дані уповноважених на видачу для перевезення та отримання вантажу осіб, організувати
оформлення на транспортні засоби Експедитора/Перевізника пропусків на право проїзду до місця
навантаження, вивантаження.
3.3.3. Організувати через своїх представників спільний з представниками Експедитора/Перевізника
контроль за наявністю вантажу у ході вивантаження та розміщення вантажу у пункті призначення.
3.3.4. Підготувати належним чином приміщення, куди буде проведене вивантаження вантажу,
забезпечити вільне переміщення представників Експедитора/Перевізника у цьому приміщенні під час
розміщення.
3.3.5. Повідомити Експедитора/Перевізника про права третіх осіб на вантаж, що передається для
перевезення, до його початку.
3.3.6. Використовувати товарно-матеріальні цінності, що містять в собі зображення символіки
Благодійника (зокрема, знаків для товарів та послуг і т.і.), виключно в рамках виконання своїх зобов’язань за
цим Договором, за цільовим призначенням, зазначеним у відповідних первинних документах, які
підтверджують передачу таких товарно-матеріальних цінностей.
4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ
4.1. Вартість комплексу послуг за кожною заявкою Замовника, які надаються чи організовуються
Експедитором/Перевізником
за
даним
Договором,
визначається
відповідно
до
тарифів
Експедитора/Перевізника, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору та вказується у
рахункахфактурах Експедитора/Перевізника та актах виконаних робіт (наданих послуг).
4.2. Загальна ціна Договору складається з загальної вартості всіх послуг з перевезення вантажу за
заявками Замовника протягом його строку дії цього Договору, і не має перевищувати ______________ грн.
(________________ гривень __ копійок), в т.ч. ПДВ – _______ грн. (___________ гривень __ копійок).
4.3. Остаточна ціна Договору визначається як сума вартості всіх послуг з перевезення вантажу
відповідно до виконаних заявок Замовника за цим Договором.
4.4. Експедитором/Перевізником розуміє, що ціна Договору є максимальною і погоджується з тим, що
Замовник може не придбати протягом усього терміну дії цього Договору повний обсяг послуг, що
передбачений предметом Договору, на всю ціну Договору, визначену в п. 4.2., у зв’язку з чим надає свою згоду
на одностороннє зменшення ціни Договору у випадку залишку суми коштів на останній день дії цього
Договору.
Сторони досягли згоди, що передбачене абзацом першим цього пункту зменшення ціни Договору
проводиться автоматично, в незалежності від волі Сторін, яка існуватиме на день її зменшення. Зменшення
ціни Договору проводиться на підставі складання ціни усіх наданих послуг за Договором, що підтверджується
даними бухгалтерського обліку та документами, що оформлюються відповідно до умов Договору, з наступним
відніманням від суми коштів, визначеної у п. 4.2.
Сторони Договору погодились, що процедура, передбачена цим пунктом, не потребує додаткового
письмового фіксування, оскільки ґрунтується на волі Сторін і виходить з принципу розумності та зручності, з
метою уникнення додаткових витрат, пов’язаних з її письмовим оформленням (укладанням додаткової угоди).
4.5. Вартість комплексу послуг за цим Договором за кожною Заявкою Замовника оплачується в
наступному порядку:
- 100% вартості комплексу послуг Благодійник перераховує Експедитору/Перевізнику протягом 5-ти
(п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами акту виконаних робіт (наданих послуг) на підставі
відповідного рахунку-фактури Експедитора/Перевізника.
У рахунку-фактурі Експедитор/Перевізник зазначає замовником послуг – Замовника (повне
найменування Замовника), одержувачем коштів – Експедитора/Перевізника (повне найменування
Експедитора/Перевізника), платником – Благодійника (повне найменування Благодійника).

4.6. Перевезення вважається виконаним, а послуги – наданими, якщо Сторони підписали акт виконаних
робіт (наданих послуг).
В зазначеному акті обов’язково вказується замовником – Замовник (повне найменування Замовника),
виконавцем
–
Експедитор/Перевізник
(повне
найменування
Експедитора/Перевізника),
благодійником/платником – Благодійник (повне найменування Благодійника).
Вказаний акт повинен бути складений українською мовою із зазначенням обов’язкових реквізитів згідно з
законодавством України (Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та ін.) , а саме:
 назви документа (форми);
 дати і місця складання;
 назви особи, від імені якої складено документ;
 змісту та обсягу господарської операції;
 одиниці виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі);
 посади та прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її
оформлення;
 реєстраційного номеру облікової картки платника податків – для фізичних осіб – підприємців;
 особистого підпису або інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у
здійсненні господарської операції.
Разом з актом Експедитор повинен надати Замовнику та Благодійнику копії ТТН, дорожніх листів, інших
документів, що підтверджують кілометраж та факт надання послуг за результатами наданих послуг.
4.7. Замовник зобов’язаний упродовж 5-ти (п’яти) робочих днів від дня отримання акту виконаних робіт
(наданих послуг) підписати його або надати мотивовану відмову від його підписання. Після цього Замовник
передає акт Благодійнику, який зобов’язаний впродовж 6 (шести) робочих днів від дня отримання акту
виконаних робіт (наданих послуг) Замовником підписати його або надати мотивовану відмову від його
підписання. У випадку мотивованої відмови від підписання акту Сторони складають протокол із зазначенням
відповідних вимог і строків їх виконання.
4.8. Якщо протягом 10-ти (десяти) робочих днів Експедитор/Перевізник не одержить підписаний
Замовником та Благодійником акт виконаних робіт (наданих послуг) або мотивовану відмову від його
підписання, перевезення вважається виконаним з додержанням усіх умов Договору. В цьому випадку на акті
виконаних робіт (наданих послуг) робиться запис: «Зауважень від Замовника та/або Благодійника у
визначений термін не надійшло», після чого цей акт вважається підставою для здійснення остаточних
розрахунків за цим Договором.
4.9. Перевізник погоджується з наступними особливими умовами перевезення:
4.9.1. Нормативний простій під завантаженням/розвантаженням складає 3 календарних дні (2 дні на
завантаження, 1 день на розвантаження).
4.9.2. Понаднормовий простій, який визначено в п. 4.9.1. особливими умовами перевезеннясплачується в
наступному порядку: з 1 по 7 календарний день понаднормового простою сплачується _____ грн. (в т.ч. ПДВ)
за кожний календарний день, починаючи з 8-го календарного дня Благодійник сплачує
Експедитору/Перевізнику понаднормовий простій в розмірі ______ грн. (в т.ч. ПДВ) за 1 календарний день.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором Сторони несуть
відповідальність у відповідності з діючим законодавством України.
5.2. Експедитор/Перевізник несе матеріальну відповідальність в об’ємі вартості втрати вантажу, яка
виникла з його вини, а також за нанесені пошкодження предметів, що перевозяться (переносяться) та
оточуючих їх предметів в розмірі, на який зменшилась їх вартість.
5.3. Сплата Стороною штрафу чи пені не звільняє її від відшкодування іншій Стороні збитків,
спричинених неналежним виконанням умов даного Договору.
5.4. У разі порушення строків надання комплексу послуг, передбачених у цьому Договорі та Заявці,
Експедитор/Перевізник на письмову вимогу Замовника або Благодійника, сплачує відповідно Замовнику або
Благодійнику, який пред’явив Експедитору/Перевізнику таку письмову вимогу пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення від вартості комплексу послуг щодо перевезення
вантажу за кожен день такого прострочення.
5.5. У випадку, якщо транспорт з вантажем з ініціативи Експедитора/Перевізника порушує попередньо
погоджений із Замовником та Благодійником маршрут Експедитор/Перевізник несе повну відповідальність за
збереження вантажу. У випадку втрати, пошкодження, викрадення вантажу Експедитор/Перевізник
зобов’язаний за власний кошт придбати та передати Замовнику вантажу аналогічний товар у такій же
кількості, а також таке перевезення вважається невиконаним, оплата за нього не здійснюється, а попередня
плата підлягає поверненню.
5.6. У випадку ненадання під завантаження автомобілів у строк та в кількості, погоджені у Заявці,
Експедитор/Перевізник на письмову вимогу Замовника або Благодійника, сплачує відповідно Замовнику або
Благодійнику, який пред’явив Експедитору/Перевізнику таку письмову вимогу штраф у розмірі 2000,00 грн. за
кожен ненаданий автомобіль.

5.9. Експедитор/Перевізник несе відповідальність за недбалість та бездіяльність водія, а також за дії або
бездіяльність інших перевізників, залучених до виконання зобов’язань відповідно до Договору про надання
комплексу послуг щодо перевезення вантажу.
5.10. В разі появи працівника Експедитора/Перевізника та/або залучених ним третіх осіб в стані
алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння на території Замовника/Благодійника або на території
вантажовідправників, або на території вантажоодержувачів, Експедитор/Перевізник на письмову вимогу
Замовника
або Благодійника, сплачує відповідно Замовнику або Благодійнику, який пред’явив
Експедитору/Перевізнику таку письмову вимогу штраф в узгодженій Сторонами твердій сумі 50 000 грн.
(п’ятдесят тисяч гривень) за кожний факт виявлення. Відмова особи від проходження відповідного тесту або
медичного огляду на пропозицію представника Замовника або Благодійника, вантажовідправника або
вантажоодержувача прирівнюється до знаходження в стані сп’яніння.
5.10. У разі виявлення факту замаху чи скоєння працівником Експедитора/Перевізника та/або залучених
ним третіх осіб при виконанні своїх обов’язків за цим Договором злочину, крадіжки майна, яке належить
вантажовідправнику або вантажоодержувачу, або майна будь-яких інших осіб, якщо діяння вчинене на
території вантажовідправника, або на території вантажоодержувача, Експедитор/Перевізник на письмову
вимогу Замовника або Благодійника, сплачує відповідно Замовнику або Благодійнику, який пред’явив
Експедитору/Перевізнику таку письмову вимогу штраф в узгодженій Сторонами твердій сумі 50 000 грн.
(п’ятдесят тисяч гривень) за кожний факт виявлення, що не звільняє Експедитора/Перевізника від обов’язку
відшкодувати завдані збитки.
5.11. Експедитор/Перевізник підтверджує, що йому відомі вимоги про заборону завантаження,
перевезення, розвантаження інших вантажів (інших, ніж ті, які зазначені в товарно-транспортних документах)
у автомобілі, які знаходяться під брендом «Благодійника». Сторони погоджують, що при виконанні своїх
обов’язків по Договору Сторони, їх афілійовані особи, посадові особи, працівники або посередники
зобов’язуються дотримуватися правил заборони перевезення інших вантажів, які не відносяться до вантажу
Замовника. У разі виявлення факту порушення Експедитором/Перевізником вимог «заборони перевезення
вантажів – не гуманітарної допомоги Замовника» Експедитор/Перевізник сплачує Благодійнику штраф в
узгодженій Сторонами твердій сумі 50 000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень) за кожний факт виявлення.
5.12. В разі, якщо Експедитор/Перевізник залучатиме до виконання принаймні частини своїх обов’язків
за цим Договором третіх осіб, він гарантує відповідність цих третіх осіб вимогам, встановленим Замовником
та Благодійником. Експедитор/Перевізник несе відповідальність за недбалість та бездіяльність своїх
працівників, а також за дії або бездіяльність інших осіб, залучених до виконання зобов’язань відповідно
доданого договору.
5.13. Експедитор/Перевізник гарантує, що особи залучені до виконання умов договору не притягувались
до кримінальної відповідальності та несе повну відповідальність за всі дії третіх осіб, залучених ним для
виконання цього Договору. Експедитор/Перевізник гарантує, що на момент виконання зобов’язання по
договору у Експедитора/Перевізника присутні підготовлені спеціалісти, а їхній стан здоров’я є задовільний.
Експедитор/Перевізник відповідає за будь-яку шкоду, завдану внаслідок порушення його працівниками та
іншими залученими ним особами цього Договору та його додатків.
5.14. У випадку отримання Замовником чи Благодійником скарги від третіх осіб за поведінку працівників
Експедитора/Перевізника та/або залучених ним осіб при виконанні своїх обов’язків за цим Договором,
Експедитор/Перевізник зобов’язаний відшкодувати збитки у двократному розмірі, а також сплатити на
письмову вимогу Замовника або Благодійника, відповідно Замовнику або Благодійнику, який пред’явив
Експедитору/Перевізнику таку письмову вимогу штраф в узгодженій Сторонами твердій сумі 50 000 грн.
(п’ятдесят тисяч гривень) за кожний факт виявлення такого інциденту.
5.15. Сторони розуміють та визнають, що ділова репутація та добре ім’я є обставиною, що має істотне
значення для Благодійника, тому Експедитор/Перевізник несе відповідальність за всі несприятливі наслідки
для таких імені та репутації Благодійника. У випадку, якщо порушення Експедитором/Перевізником умов,
гарантій та вимог, зазначених у цьому Договорі, нанесло шкоди доброму імені чи діловій репутації
Благодійника, Експедитор/Перевізник сплачує Благодійнику штраф у твердій сумі 50 000 грн. (п’ятдесят тисяч
гривень) за кожний факт виявлення, що не звільняє Експедитора/Перевізника від обов’язку відшкодувати
завдані збитки у двократному розмірі (які сплачуються зверх суми штрафу).
5.16. У випадку порушення Стороною обов’язку використовувати товарно-матеріальні цінності, що
містять в собі зображення символіки Благодійника, за цільовим призначенням, зазначеним у відповідних
первинних документах, винна Сторона сплачує Благодійнику штраф у твердій сумі 50 000 грн. (п’ятдесят
тисяч гривень) за кожний факт виявлення.
6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Жодна зі Сторін не може нести відповідальність за невиконання, неналежне та/або несвоєчасне
виконання своїх обов'язків за Договором, якщо таке невиконання та/або несвоєчасне виконання знаходиться у
причинному зв’язку з невиконанням та/або несвоєчасним виконанням договірних обов’язків іншою Стороною
Договору.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним
Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дій обставин непереборної сили (форс-мажор), тобто дій,

та подій, настання яких Сторони не в змозі були передбачити та попередити (пожежа, землетрус, паводок, інші
стихійні явища природи, воєнні дії, відсутність електропостачання та ін.).
6.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань за даним Договором внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання вказаних обставин негайно,
однак не пізніше 3-х днів з дати їх настання, та надати документи, що підтверджують наявність вказаних
обставин. Повідомлення повинно містити дані про настання та характер вказаних обставин та їх можливі
наслідки.
6.4. Виникнення, дія та закінчення дії обставин непереборної сили повинно бути підтверджено
сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього
Договору, по можливості, вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Претензії щодо стану вантажу приймаються Сторонами у письмовому вигляді протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дня отримання вантажу Замовником.
7.3. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо розбіжностей, які
виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, справа передається на
розгляд відповідного господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Сторонам заборонено використовувати чи поширювати як під час дії цього Договору, так і після
припинення його дії, незалежно від підстав такого припинення, у власних інтересах або в інтересах інших осіб
будь-яку інформацію, що визнається умовами цього Договору як конфіденційна.
8.2. Для цілей цього Договору конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею, що
відносяться до діяльності Сторін та виражені в будь-якій формі, про які відповідна Сторона дізналася або
може дізнатися в зв’язку із виконанням своїх обов’язків за цим Договором, визнається:
- інформація щодо змісту, укладення, виконання та припинення цього Договору;
- інформація в сфері основної діяльності Сторін (про результати та плани діяльності);
- фінансова інформація (про фінансові показники діяльності, бюджет та обороти, банківські рахунки,
операції, зв’язки, інші фінансові відносини Сторін);
- інформація у сфері партнерських відносин та співробітництва (про партнерів та інших контрагентів
Сторін, замовлення і пропозиції, відомості про факти, хід та результати переговорів та ділових зустрічей);
- інформація у сфері укладення контрактів, договорів, угод та інших правочинів (про їх умови, в тому
числі особливі);
- будь-яка інформація, матеріали, що надані Замовником Виконавцю з метою реалізації цього Договору;
будь-які інші відомості та інформація, розголошення яких може завдати Сторонам шкоди.
8.3. Зазначена в п. 8.2. інформація може використовуватися Стороною, яка одержала таку інформацію,
виключно в ході та з метою виконання її безпосередніх обов’язків за цим Договором, та виключно в межах її
повноважень. Згадана інформація не може бути розголошена чи оприлюднена будь-яким способом, або
передана третім особам, крім Державної фіскальної служби України та інших державних органів, що діють в
межах своїх повноважень, або використана будь-яким іншим способом без попереднього дозволу Сторони,
якій така інформація належить, якщо інше не встановлено цим Договором чи нормами чинного законодавства
України.
8.4. У випадку порушення Експедитором/Перевізником умов цього Договору щодо збереження
конфіденційності інформації, Експедитор/Перевізник на письмову вимогу Замовника або Благодійника,
сплачує відповідно Замовнику або Благодійнику, який пред’явив Експедитору/Перевізнику таку письмову
вимогу штраф у твердій сумі 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за кожний факт виявлення
такого порушення.
9. Запевнення, гарантії та зобов’язання Сторін стосовно міжнародних санкцій антикорупційного
застереження та застереження щодо співпраці з суб’єктами, пов’язаними з легалізацією кримінальних
доходів / фінансуванням тероризму
9.1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що вони належним чином зареєстровані і
здійснюють свою господарську діяльність відповідно до законів України, не зареєстровані і не здійснюють
господарську або іншу діяльність на територіях, тимчасово окупованих та тимчасово не контрольованих
українською владою (далі – тимчасово окуповані та неконтрольовані території). Експедитор/Перевізник також
підтверджує, що послуги, що надаються за цим Договором, не надаються на тимчасово окупованих та
неконтрольованих територіях. Експедитор/Перевізник підтверджує, що ні він, ні інші співробітники, які
перебувають з останнім у трудових або цивільно-правових відносинах, не здійснюють організаційне чи інше
сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації, а також не здійснюють
будь-яких дій з метою фінансування або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної
групи (організації)».
9.2. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього
Договору, так і на майбутнє):

(а)
на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами
Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного
департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої держави чи
організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та
(б)
Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія
Санкцій;
(в)
Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного
законодавства.
Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:
будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого
застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні
міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або
будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупції закордоном
1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританії про
боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або
будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони
зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих його положень)
розповсюджується на Сторони в інших випадках;
(г)
Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила
відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;
(д)
Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи,
що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань
щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим
Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у
майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення
таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри
контроль;
(е)
Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування
або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не
обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на
користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи);
(ж)
Сторона не проводить та не приймає участь у будь-яких відносинах, пов’язаних легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.
9.3. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому Договорі, така Сторона
зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.
9.4. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку накладено
Санкції, така Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній
усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку
накладено Санкції.
9.5. У разі змін в ланцюгу власників (в т. ч. бенефіціарів) Сторони та/ або в керівних та виконавчих
органах, Сторона зобов'язується надати відповідну інформацію іншій Стороні протягом (5) п'яти робочих днів
з дати внесення таких змін, якщо такі зміни суперечать запевненням та гарантіям і можуть привести до
невиконання зобов’язань Сторони за вищенаведеними пунктами .
9.6. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язків за цим
Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у
випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з
вищезазначених в цьому розділі Договору запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано
скористалася цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов’язку щодо відшкодування
штрафних санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею договірних зобов’язань та будь-якого роду
витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення/
припинення дії Договору.
9.8. Кожна із Сторін Договору гарантує і забезпечує, що діяльність за Договором та/або отримані за
Договором
кошти
не
використовувалися
нею
або
будь-яким
з
її
субреципієнтів/
субпідрядників/субпостачальників для:
- надання підтримки або сприяння насильству;
- фінансування тероризму, іншої допомоги терористам або терористичним організаціям, іншим організаціям,
відомим як такі, що підтримують тероризм, допомоги проведенню будь-якої терористичної діяльності, іншої
діяльності, пов’язаної з терористами або терористичними організаціями;
- діяльності по відмиванню грошових коштів або для фінансування організацій, залучених до діяльності по
відмиванню грошових коштів;
- фінансування політичних та/чи виборчих кампаній, політичних діячів тощо;

- будь-якої діяльності, що передбачає ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави,
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
- будь-якої іншої незаконної діяльності, включаючи корупційні правопорушення.
10. ДОДАТКОВІ ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН
10.1. Експедитор/Перевізник гарантує наявність у нього всіх дозволів, ліцензій та інших дозвільних
документів (у випадку, якщо такі ліцензії необхідні відповідно до законодавства) та інших документів
необхідних для здійснення господарської діяльності.
10.2. Залучення третіх осіб до виконання Експедитором/Перевізником своїх обов’язків відповідно до
Договору можливе виключно за умови попереднього погодження з Благодійником. Недотримання цього пункту
Експедитором/Перевізником прирівнюється до ненадання Експедитором/Перевізником послуг, та має своїм
наслідком відсутність в Благодійника обов’язку сплатити за такі послуги.
10.3. Сторони розуміють та визнають, що обов’язок Експедитора/Перевізника є обставиною, яка має
істотне значення для Замовника та Благодійника, а недостовірність заяв та гарантій, перешкоджала б
укладенню Договору. В разі, якщо виявиться, що заяви та гарантії, наведені в Договорі, не відповідають
дійсності, то Договір вважатиметься таким, що вчинено під впливом обману з боку Експедитора/Перевізника,
із наслідками, передбаченими законодавством України.
11. УМОВИ СТОСОВНО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1. Фізичні особи, які підписали цей Договір, своїми підписами засвідчують, що вони добровільно
надають свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку їх
персональних даних, наданих в рамках укладення та виконання цього Договору, включаючи паспортні дані,
реєстраційні номери облікової картки платника податків, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти,
дані щодо місця проживання. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації відносин, що
вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,
інших нормативно-правових актів України, Статуту Благодійника, інших локальних актів Благодійника.
11.2. Замовник підписанням цього Договору дає згоду на поширення своїх персональних даних, а також
персональних даних працівників, що включені до бази персональних даних Благодійника, виключно з
вказаною у цьому Договорі метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних
даних» та локальними актами Благодійника, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних
даних. Замовник не вимагає здійснення повідомлення про поширення персональних даних, що включені до
вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо таке поширення відбувається з метою реалізації
вказаних вище правовідносин. Згода, надана Замовником згідно з даним розділом Договору, продовжує діяти
після припинення дії цього Договору протягом невизначеного терміну.
11.3. Експедитор/Перевізник підписанням цього Договору дає згоду на поширення персональних даних
свого керівника, працівників/представників, що включені до бази персональних даних контрагентів
Благодійника, виключно з вказаною у цьому Договорі метою та у порядку, визначеному Законом України «Про
захист персональних даних» та локальними актами Благодійника, які встановлюють порядок обробки та
захисту персональних даних. Експедитор/Перевізник не вимагає здійснення повідомлення про поширення
персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо таке поширення
відбувається з метою реалізації вказаних вище правовідносин. Згода, надана Експедитором/Перевізником
згідно з даним розділом Договору, продовжує діяти після припинення дії цього Договору протягом
невизначеного терміну.
12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання представниками Сторін та діє до «31»
грудня 2020 року включно, а в частині виконання Сторонами своїх зобов’язань - до повного їх виконання.
12.2. Зобов’язання Експедитора/Перевізника щодо комплексу послуг перевезення вантажу діють до їх
повного виконання Експедитором/Перевізником.
12.3. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- Благодійником в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення інших Сторін у строк не
менше ніж за 10 днів до моменту розірвання Договору;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
12.4. Цей Договір може буди змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках,
передбачених чинним законодавством України.
12.5. Усі зміни, доповнення, уточнення Договору дійсні у тому випадку, якщо їх викладено письмово у
формі додаткових угод і підписано Сторонами.

12.6. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без
отримання письмової згоди кожної іншої Сторони.
12.7. Цей Договір викладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.
12.8. Додатки:
- Додаток №1 – Тарифи Експедитора/Перевізника;
- Додаток №2 – Форма Заявки (Зразок).
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
Благодійник:
Повна назва
: Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова»
Юридична адреса
:
Поштова адреса
:
Телефон
:
Поточний рахунок
:
Назва банку
:
МФО банку
:
Код ЄДРПОУ
:
Система оподаткування
:
Замовник:
Повна назва
:
Юридична адреса
:
Поточний рахунок
:
Назва банку
:
МФО банку
:
Код ЄДРПОУ
:
Система оподаткування
:
Експедитор/Перевізник:
Повна назва
:
Юридична адреса
:
Телефон
:
Поточний рахунок
:
Назва банку
:
МФО банку
:
Код ЄДРПОУ
:
Система оподаткування
:
ІПН
:
ЗАМОВНИК:

Підписи Сторін:
ЕКСПЕДИТОР/ПЕРЕВІЗНИК:

БЛАГОДІЙНИК:

Додаток № 1
до Договору про надання комплексу послуг
щодо перевезення вантажу від __.__.20__р.
м. Київ

«__» _____ 20__ року

_____________________________, в особі _________________, що діє на підставі _________________
(надалі – «Експедитор/Перевізник»), з однієї сторони,
Громадська організація «Маріупольська спілка молоді», в особі Голови Ломакіної Тетяни
Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – «Замовник»), з другої сторони, та
Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова», в особі уповноваженого представника
_____________________________, яка діє на підставі довіреності від __________________ р. (надалі –
«Благодійник»), з третьої сторони,
в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо – Сторона,
склали цей Додаток №1 до Договору про надання комплексу послуг щодо перевезення вантажу від
__.__.20___ р. про наступне:

№

«ТАРИФИ ЕКСПЕДИТОРА/ПЕРЕВІЗНИКА»
Строк надання
автотранспорту
Маршрут
т.
(з моменту отримання
замовлення), кал. дн.

Вартість у грн.
безготівковий
розрахунок, без ПДВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ЗАМОВНИК:

Підписи Сторін:
ЕКСПЕДИТОР/ПЕРЕВІЗНИК:

БЛАГОДІЙНИК:

Додаток № 2
до Договору про надання комплексу послуг
щодо перевезення вантажу від __.__.20__ р.
м. Київ

«__» _____ 20__ р.

_____________________________, в особі _________________, що діє на підставі _________________
(надалі – «Експедитор/Перевізник»), з однієї сторони,
Громадська організація «Маріупольська спілка молоді», в особі Голови Ломакіної Тетяни
Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – «Замовник»), з другої сторони, та
Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова», в особі уповноваженого представника
_____________________________, яка діє на підставі довіреності від __________________ р. (надалі –
«Благодійник»), з третьої сторони,
в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», склали цей Додаток № 2 до
Договору про надання комплексу послуг щодо перевезення вантажу від __.__.20___ р. про наступне:
1. Затвердити форму «Заявки» в наступній редакції:
ФОРМА ЗАЯВКИ (ЗРАЗОК)
ЗАЯВКА № ____ від _____________ 20___ р.
Експедитор/перевізник:
Замовник: Громадська організація «Маріупольська спілка молоді»
Контактна особа : Бєлоусько Анастасія 063-454-65-39
Вартість послуги:
Умови оплати: Безготівковий розрахунок грн. з ПДВ. Оплата по факту в розмірі 100% вартості наданих послуг
після підписання Сторонами відповідного Акту виконаних робіт та документального підтвердження поїздок. Для
документального підтвердження поїздок Експедитор/Перевізник повинен надати Благодійнику наступний пакет
документів: рахунок, акт виконаних робіт, дану заявку.
Завантаження автомобіля
Адреса завантаження автомобіля
Місто
Дата
Розвантаження автомобіля
Місто

№

Дата

Маршрут руху автомобіля:
держ. номер
Вантажопідйомність, т
автомобіля та
причепа

Адреса розвантаження автомобіля

Найменування
вантажу

Ціна без
ПДВ, грн.

Сума без
ПДВ, грн.

1
Всього:
Додаток на додану вартість (ПДВ):
Загальна сума:
Всього (прописом):________________________________________________________________________________
Вимоги для автомобіля: технічно справний, чистий, відповідає виду вантажу.
Водій стежить за розміщенням вантажу в кузові автомобіля.
Перевізник несе повну матеріальну відповідальність за вантаж на шляху прямування.

ЗАМОВНИК:

Підписи Сторін:
ЕКСПЕДИТОР/ПЕРЕВІЗНИК:

БЛАГОДІЙНИК:

Додаток № 3
до Договору про надання комплексу послуг
щодо перевезення вантажу від __.__.2019 р.
м. Київ

«__» _____ 2019 р.

Фізична особа – підприємець ___________________, номер запису про проведення державної
реєстрації фізичної особи-підприємця ____________________________, дата запису __.__.20__ р. (надалі –
«Експедитор/Перевізник»), з однієї сторони,
Громадська організація «Маріупольська спілка молоді» в особі Голови Ломакіної Тетяни
Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (надалі – «Замовник»), з другої сторони, та
Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова» в особі уповноваженого представника Блажан
Ірини Рефатовни, яка діє на підставі Довіреності від 26.03.2019 р. (надалі – «Благодійник»), з третьої сторони,
в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо – Сторона, склали цей Додаток до
Договору про надання комплексу послуг щодо перевезення вантажу від __.__.2019 р. про наступне:
1. Затвердити форму «Заявки» в наступній редакції:
ФОРМА ЗАЯВКИ (ЗРАЗОК)
ЗАЯВКА № ____ від _____________ 20___ р.
Експедитор/перевізник:
Замовник: Громадська організація «Маріупольська спілка молоді»
Контактна особа : Бєлоусько Анастасія 063-454-65-39
Вартість послуги:
Умови оплати: Безготівковий розрахунок грн. з ПДВ. Оплата по факту в розмірі 100% вартості наданих послуг
після підписання Сторонами відповідного Акту виконаних робіт та документального підтвердження поїздок. Для
документального підтвердження поїздок Експедитор/Перевізник повинен надати Благодійнику наступний пакет
документів: рахунок, акт виконаних робіт, ТТН, дану заявку.
Вантаж:
Найменування вантажу
Маса брутто, т
Упаковка
Кількість наборів
Завантаження автомобіля
Місто

Дата

Адреса завантаження автомобіля

Розвантаження автомобіля
Місто

Дата

Адреса розвантаження автомобіля

Маршрут руху автомобіля:
№ Тип автомобіля (Вантажопідйомність, т)

Кількість авто (шт.)

Ціна без ПДВ,
грн.

Сума без ПДВ,
грн.

1
Всього:
Додаток на додану вартість (ПДВ):
Загальна сума:
Всього (прописом):________________________________________________________________________
Вимоги для автомобіля: технічно справний, чистий, відповідає виду вантажу.
Водій стежить за розміщенням вантажу в кузові автомобіля.
Перевізник несе повну матеріальну відповідальність за вантаж на шляху прямування.
Підписи Сторін:
ЗАМОВНИК:
ЕКСПЕДИТОР/ПЕРЕВІЗНИК:
БЛАГОДІЙНИК:
Громадська організація
ФОП __________________
Благодійна організація
«Маріупольська спілка молоді»
«Фонд Ріната Ахметова»
Голова
Уповноважений представник

______________ Т.А. Ломакіна

______________ ______________

____________ І.Р. Блажан

Приложение № 7
к объявлению о проведении тендера
Информация о контрагенте
(информация, содержащая персональные данные, заполняется при условии подписания согласия на обработку персональных
данных)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

Вопросы
Ознакомлен с принципами деловой этики Фонда Рината Ахметова и
готов им следовать в рамках сотрудничества
(https://www.fdu.org.ua/press/docs,
https://fund.fdu.org.ua/press/other)
Полное юридическое наименование
Сокращенное юридическое наименование
Адрес регистрации юридического лица / физического лица предпринимателя
Дата регистрации юридического лица / физического лица –
предпринимателя
Фактическое местонахождение компании / физического лица –
предпринимателя (если отличается от адреса регистрации)

Для заполнения контрагентом
Да/нет

Регистрационный номер
(для резидентов Украины ЕГРПОУ / РНУКПН)
Контакты компании / физического лица – предпринимателя:
веб сайт компании / физического лица – предпринимателя
телефон
факс
e-mail
Укажите сотрудника Вашей компании / физического лица – предпринимателя, к которому мы можем обратиться по вопросам
содержания данной анкеты:
ФИО
Должность
Мобильный телефон
Городской телефон
e-mail
Укажите форму собственности компании (для юридических лиц)
а) акционерное общество:
Укажите акционеров компании с прямой долей владения 10% и более.
Если одним из владельцев выступает государство/ государственный
орган, то независимо от её величины укажите его долю.
Акционер 1
ФИО / Название
Доля владения, %
Гражданство / Юрисдикция
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
б) прочие общества
Укажите действующих участников/ учредителей компании
Участник/ Учредитель 1
ФИО / Название
Доля владения, %
Гражданство / Юрисдикция
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
Физическое лицо – предприниматель
ФИО

1.10

Гражданство
РНУКПН
Опишите структуру собственности компании от Вашей компании до конечных бенефициаров (с долей более 10%) кроме
указанных в п.1.11
а) Собственник 1
Наименование компании/ ФИО
Страна регистрации/ Гражданство
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
Наименование компании/ ФИО, через кого установлено владение
б) Лицо, осуществляющее контроль
Наименование компании/ ФИО
Страна регистрации/ Гражданство
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
Наименование компании/ ФИО, через кого осуществляется контроль

1.11

1.12
1.13

1.14

1.15

Укажите информацию о руководителях компании
а) Генеральный директор /директор /иное название должности
ФИО
Гражданство
РНУКПН
б) Финансовый директор/ Главный бухгалтер
ФИО
Гражданство
РНУКПН
Ответить на дополнительные вопросы об акционерах/ собственниках/ участниках/ руководстве компании,
Прикрепите к данной анкете следующие документы Вашей компании:
Устав компании
Выписка из государственного реестра о регистрации
Документы, разрешающие осуществлять деятельность, предусмотренную нашим сотрудничеством (лицензии, другие
разрешительные документы).
Прикрепите к электронному письму финансовую отчетность Вашей компании за последние 2 года, включая: Баланс
(отчет о финансовом состоянии, форма 1), Отчет о совокупных прибылях и убытках (форма 2)
Финансовый отчет (год 1)
Финансовый отчет (год 2)
Укажите статус Вашего предприятия в данном сотрудничестве:
Ваша Компания является производителем / конечным потребителем предмета сотрудничества?
Укажите адрес производственных и складских мощностей (при наличии)
с указанием статуса собственности (аренда либо собственные
(балансовые) мощности)
Прикрепить скан.копии договоров аренды к электронному письму
Ваша Компания является дилером/ агентом/ посредником?
Укажите производителя / конечного потребителя предмета
сотрудничества
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
Адрес регистрации
Адрес производственных и складских мощностей (при наличии)
Укажите адрес складских мощностей
(при наличии) с указанием статуса собственности
(аренда либо собственные мощности)
Прикрепить скан.копии договоров аренды к электронному письму
Ваша Компания является официальным представителем
Укажите производителя / конечного потребителя предмета
сотрудничества
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
Адрес регистрации
Адрес производственных и складских мощностей (при наличии)
Укажите адрес складских мощностей (при наличии) с указанием статуса
собственности (аренда либо собственные мощности)
Прикрепить к телу электронного письма скан. копии договоров
аренды
Ваша Компания является дистрибьютором
Укажите производителя / конечного потребителя предмета
сотрудничества
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
Адрес регистрации
Адрес производственных и складских мощностей (при наличии)
Укажите адрес складских мощностей (при наличии) с указанием статуса
собственности (аренда либо собственные мощности)
Прикрепить к телу электронного письма скан. копии договоров
аренды
Ваша компания привлекает субподрядчиков для выполнения обязательств в ходе данного сотрудничества
Укажите данные Субподрядчика 1
Наименование
Регистрационный номер
(ЕГРПОУ/РНУКПН для Украины)
Адрес регистрации

Приложение № 7.1
к объявлению о проведении тендера

Приложение № 8
к объявлению о проведении тендера
Образец оформления конверта тендерного предложения
Все предложения должны быть предоставлены в запечатанном непрозрачном конверте, оформленным в
соответствии с формой, указанной ниже:

Наименование предприятия:
Фактический адрес:
Телефон/факс:
e-mail:
Ответственное лицо, моб. тел.:

Благотворительная организация «Фонд Рината Ахметова»
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(необходимо указать адрес офиса)
Предложение на участие в тендере на закупку
______________________________________
(указать наименование тендера, конкурса)
______________________________________
Дата и время получения конверта
______________________________________
Ответственное лицо со стороны организатора
______________________________________
Ответственное лицо со стороны участника
______________________________________

Важно!
Ответственное лицо со стороны Фонда, лицо, получившее данный конверт, и Ответственное лицо со стороны
участника, лицо доставившее конверт, должны сделать соответствующую отметку на конверте о получении
Фондом конверта, с указанием даты и точного времени получения конверта, заверить данную информацию
своей подписью с указанием фамилии и инициалов. В случае, если доставка конверта осуществляется
курьерской службой, лицо, получившее конверт, делает аналогичные отметки на соответствующей
накладной. В случае, если конверт доставляется почтой, отметка делается только Ответственным лицом
Фонда. Фонд не несет ответственности за работу почты

