ЗАП ИТ
щ одо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців) при
здійсненні закупівлі
П ослуги щодо страхування майна від пожежі та інш их небезпек
(страхування ВПЗ)
1. Замовник:
1.1. Н айменування:
О деська дирекція У ДП П З “У крпош та”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄД РП О У : 22485297
1.3. М ісцезнаходж ення : вул. С адова, 10, м. О деса, 65001
1.4. Реєстраційний рахунок зам овника : 2600030173699
1.5. Посадові особи замовника, уповноваж ені здійсню вати зв'язок з учасниками
(прізвищ е, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телеф аксу із
зазначенням коду між міського телефонного зв'язку, e-m ail) : Ш евченко
Є вгеній О лександрович, перш ий заступник директора О Д УДП П З
«У крпош та», голова конкурсної комісії, тел. (067)5478256 e-mail:
Shevchenko-vofftukrposhta.ua
Б арабанова Катерина Сергіївна, провідний ю рисконсульт ю ридичного
відділу, секретар конкурсної комісії, тел. (050)2933646
2.
А дреса веб-порталу на якому розміщ ується інформація про закупівлю:
w w w .ukrposhta.od.com
3.
Інформація про проведення конкурсу: Д одаток № 4 цього Запиту
4.
Інформація про предм ет закупівлі:
4.1. Н айменування предмета закупівлі: П ослуги щ одо страхування майна
від пожежі та інш их небезпек (страхування ВП З)
Код держ авного класиф ікатора продукції та послуг ДК 016-2010 65.12.4
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщ о замовник передбачає
подання конкурсних пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні
технічні та інші параметри: Технічна специфікація - Д одаток №1 цього
Запиту
4.3. Строк поставки товарів або надання послуг: 365 днів з моменту вступу в
силу договору.
5.
О сновні умови договору: Д одаток № 3 цього Запиту.
6.
Строк дії конкурсних пропозицій: 90 календарних днів;
7.
Подання конкурсних пропозицій:
7.1. М ісце та спосіб подання: 65001, м. О деса, вул. С адова, 10, 3-й поверх,
каб. 17, особисто або пош тою.
7.2. Строк: до 9 год. 00 хв. «04» червня 2015 року.
7.3. Замовник залишає з собою право змінити запит, або відкликати його, про
що обов'язково повідомляю ться учасники, яким надано запит. Строк подання
конкурсних пропозицій, у разі внесення змін до запиту, зміню ється, з метою
надання учасникам мож ливості внесення змін до конкурсної документації, про
що обов'язково повідомляю ться учасники, яким відправлено запит.
7.4. Всі виграти У часника, п о в ‘язані із збиранням документів, складанням та
направленням конкурсної пропозиції несе Учасник, У разі якщ о У часника не
визнано перемож цем, Запит змінено або відкликано, витрати Учасника,
п о в‘язані із збиранням документів, складанням та направленням конкурсної
пропозиції останньому не компенсую ться.
8.
Перелік документів, що має бути поданий учасником ( в конверті з
конкурсними пропозиціями ):

8.1. Реєстр документів ( згідно Д одатку № 5 цього Запиту)
8.2. Технічна специфікація (згідно Д одатку №1 цього Запиту)
8.3. К онкурсна пропозиція (згідно Д одатку № 2 цього Запиту)
8.4. Д окументи,
що підтвердж ую ть повноваж ення посадової особи або
представника учасника процедури закупівлі щ одо підпису документів
конкурсної пропозиції та правомочність на укладення договору про закупівлю
відповідно до чинного законодавства (підтвердж ується випискою з протоколу
засновників, наказом про призначення, довіреністю (згідно Д одатку № 7 цього
Запиту).
8.5. Основні умови договору про закупівлю у відповідності до Д одатку №3
цього Запиту.
8.6.
О ригінал або нотаріально завірену копію витягу з Єдиного
держ авного реєстру ю ридичних осіб та фізичних осіб підприємців з позначкою
про відсутність інф ормації про те, що У часника визнано у встановленому
законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
8.7.
О ригінал або нотаріально завірену копію виписки з Єдиного держ авного
реєстру ю ридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
8.8. Копія довідки ЄД РП О У (для ю ридичних осіб), для ф ізичних осіб - копія
паспорту та ідентифікаційного номера.
8.9. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, єдиного податку.
8.10. Копія Статуту або інш ого установчого документу.
8.11. Копію ліцензії на провадж ення певного виду господарської діяльності,
якщ о отримання такої ліцензії на провадж ення такого виду діяльності
передбачено законодавством.
8.12. К опії документів дозвільного характеру ( у разі якщ о для здійснення
діяльності з постачання товарів,
виконання робіт,
надання послуг, що
закуповую ться необхідно отримувати такі документи.
8.13. У разі відсутності б у д ь - я к и х документів з перелічених у розділі 8
цієї документації, що не передбачені в докум ентообігу для здійснення
підприєм ницької діяльності згідно з чинним законодавством, необхідно надати
письмову інформацію щ одо їх відсутності (з обов’язковим обґрунтуванням
причини).
9.Кваліфікаційні вимоги,
та спосіб документального підтвердж ення
відповідності учасника цим в и м о га м .__________________________________________
Вимога
П ідтвердж ення відповідності
Н аявність обладнання та

довідка (у довільній формі)

м атеріальної бази
Н аявність працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та досвід

довідка, у довільній формі, про наявність
працівників відповідної кваліфікації, які
маю ть необхідні знання та досвід

Н аявність ф інансової
спром ож ності

К опії документів (якщ о такі документи
Учасник, відповідно до законодавства не
надає, надати довідку з посиланням на
НПА):

•
•
•
•

Баланс за останній звітний період
Звіт про фінансові результати за
останній звітний період
Звіт про рух грош ових кош тів за
останній звітний період
Д овідка з обслуговую чого банку
про
відсутність
(наявність)
заборгованості за кредитами.

10.Критерії оцінки та їх питома вага та методика оцінки (у разі застосування
кількох):
При оцінці наданих конкурсних пропозицій застосовуватиметься
критерій - найменш а ціна (для оцінки заст осовуєт ься ціна без урахування
П ДВ) Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином.
П ропозиції,

ціна

якої

є

найбільш

економічно

вигідною

(найменш а),

присвою ється максимально мож лива кількість балів, тобто 100. К ількість балів
для реш ти пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Ц ш іп/Ц обчисл*100, де
Б обчисл - обчислю вана кількість балів;
Ц т іп - найниж ча ціна;
Ц обчисл - ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислю ється;
100 - максимально мож лива кількість балів за критерієм ціна.
11 .Кожний учасник має право подати лиш е одну конкурсну пропозицію .
12.К онкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом
уповноваж еної особи учасника. Д окументи, що надаю ться у вигляді копій
маю ть бути завірені печаткою учасника та підписом уповноваж еної особи. Всі
документи конкурсної пропозиції подаю ться у запечатаному конверті, маю ть
бути прош иті, пронумеровані та скріплені підписом учасника.
Додатки:
№1 - Технічна специфікація.
№ 2 - Ф орма конкурсної пропозиції.
№3 - Основні умови договору.
№ 4 - Інформація про проведення конкурсу.
№5 - Реєст документів.
№ 6 - Зразок оформлення конверта.
№ 7- Зразок оформлення Д овіреності.

Заступник голови конкурсної комісії
Вик.: Барабанова К.С.

Тел.:0502933646

Блащ ицький С.М.

Додаток № 1
ТЕХ Н ІЧН А С П ЕЦ И Ф ІКА Ц ІЯ

№
п/п

ВПЗ №

Адреса

Балансова вартість

Площа

м. Одеса, вул. Чорноморського коз., 34
м. Одеса, вул. Краснослобідськая, 23
м. Одеса, вул. С.Ядова, 61-6
м. Одеса, вул. Шкодова гора, 2
м. Одеса, вул. Балтська дорога, 40
м. Одеса, вул. Головна, 18А
м. Одеса, вул. Затонського, 7
м. Одеса, пр-кт Добровольського,159
м. Одеса, вул. Гер. Сталінграду, 60
м. Одеса, вул. Ростовська, 4

470160,00
291953,00
681516,00
173160,00
168538,00
78509,00
2431981,25
1136484,00
1257840,00
595398,00

130,6
98,9
172,1
65,0
67,2
23,2
583,50
309,5
349,4

10

3
6
31
41
42
96
25
111
69
86

11

66

м. Одеса, пос. Шевченко-3,37- а лінія, 19

165960,00

46,1

12

123

м. Одеса, вул. Марсельська,44

354796,00

110,7

13

102

м. Одеса, вул. Лузанівська, 65А

197383,00

84,1

14

7

м. Одеса, вул. Преображенська, 83

448848,00

103,9

15

9

м. Одеса, вул. Варламова, 5-А

913651,00

144,2

16

29

м. Одеса, вул. Ольгіївська, 37

444960,00

123,6

17

20

м. Одеса, вул. Базарна, 95

596030,00

113,4

18

11

м. Одеса, вул. Базарна, 74

223906,00

42,6

19

14

м. Одеса, вул. Троїцька , 6

473040,00

87,6

20
21
22
23

26
45
12
44

м. Одеса, вул. Катерининська, 14
м. Одеса, вул. Преображенська, 62
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 5

71,1
101,4
181,4

м. Одеса, вул. Семінарська, 1

450490,00
532958,00
953438,00
1175328,00

24

63

м. Одеса, вул. Армійська, 10

458615,83

25

125

м. Одеса, вул. Базарна, 25

103,2

26
27
28
29

39
26
23
13

м. Одеса, вул. Гагаріна, 16/2
м. Одеса, вул. Катериненська, 14
м. Одеса, вул. Новосельського,69/71
м. Одеса, вул. Чорноморського коз., 169/171

549850,00
770529,00
450239
810000,00
222912,00

30

82

м. Одеса, вул. Військовий узвіз,3

258120,00

71,7

31

5

м. Одеса, вул. Прохоровська, 53

1232064,00

285,2

32

м. Одеса, вул. Картамишевська, 2
м. Одеса, вул. Тираспольское шоссе, 29

501120,00
294120,00
464026,00

116,0

34

91
85
28

107,5
100,7

35

17

167443,00

61,2

36
37

33
65

м. Одеса, вул. Єфімова, 2
м. Одеса, вул. Фабрична, 1/3
м. Одеса, вул. Космонавтів, 19/3

402048,00
292450,00

139,6
89,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

33

м. Одеса, вул. Болгарська,39

235,8

148,4
118,2
146,6
71,1
150,0
86,0

40

70
72
74

м. Одеса, вул. 25-Чапаївської дивизй.12/2
м. Одеса, вул. І. Рабіна, 25
м. Одеса, вул. Ак.Філатова,76

370656,00
381672,00
573379,00

114,4
117,8
185,2

41

76

м. Одеса, вул. І. Рабіна, 18

358301,00

113,1

42

78

м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 37/43

290462,00

87,7

43
44
45
46
47
48
49
50

80
88
114
59
101
104
ИЗ
121

м. Одеса, вул. Варненська, 1
м. Одеса, вул. Люст. Дорога, 125
м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 42
м. Одеса, вул. Люстд.дорога, 56
м. Одеса, вул. 25-й Чапаївської дивізії, 1
м. Одеса, вул. Ак. Глушко, 22
м. Одеса, вул. Ак. Глушко, 6
м. Одеса, вул. М. Жукова, 30

789222,00
1163506,00
877810,00
345384,00
796085,00
878825,00
733817,00
794772,00

51
52

122
49

м. Одеса, вул. Ільфа и Петрова, 63/1
м. Одеса, вул. Бригадная, 48

913169,00
442800,00

141,5
234,2
259,4
106,6
243,6
230,3
192,3
245,3
239,3

53

4

м. Одеса, пл. Думська, 1

30178,00

8,0

54

107

м. Одеса, вул. Канатная, 83

98935,20

79,9

55

54

Одесса, 54, Аеропорт ЦА

44146,67

11,7

56

32

34710,00

29,7

57

98 ОС

м. Одеса, пр. Шевченко, 4
м. Одеса, вул. Стовпова, 19

94176,00

53,4
36,0

38
39

123,0

51987,00

59

Одеська обл., м.Арциз, вул.Орджонікідзе,56
Одеська обл., Б.-Дністров.р-н, с. Курортне,
вул. Набережна,36

60

м. Ізмаїл, вул. Чернишевського,26

371279,00

93,0

61

м. Ізмаїл вул. Гагаріна, 24-а

226231,00

58,3

62

м. Ізмаїл, вул. Нахимова, 288

163360,00

43,8

63

278940,00

62,4

73

м. Измаил , пр-т Суворова, 141.
Одеська обл., Татарбунарський р-н., с.
Тузли
Одеська обл., Татарбунарський р-н,
с.Приморське, вул. Перемоги, 63-Б
Одеська обл. м. Теплодар, вул.
Комунальна,3
Одеська обл., Овідіопольський р-н.,
смт. Авангард, вул. Базова, 10-Б
ВПЗ Бецилове Одеська обл.
Розділянський р-н с. Бецилове
ВПЗ Сербка Комінтерновський р-н,
с. Сербка, вул. Центральна,73
Одеська обл., Біляївський р-н,
с. Нерубайське, вул.Леніна, 50-Б
ВПЗ Новомиколаївка Комінтерновський рн с. Новомиколаївка вул. 8 березня 26-А
ВГІЗ Петрівка Комінтерновський р-н ,
с. Петрівка вул. Партизанської слави,28.
ВПЗ Калинівка Комінтерновський р-н ,
с. Калинівка вул. Центральна.

74

ВПЗ Яснопілля Березівський р-н,

58

64
65

66
67
68
69

70
71
72

64075,00

12441,00
2470,04
97766,00
500000,00
638,00
15032,28
15161,00
2860,80
45670,00
2454,00
11217,00

55,0

71,6
66,0
112,0
60,0
30
24,0
19,5
42,5
46,0
13,0
36,7

с. Яснопілля, вул. Циммера, 1
75
76
77
78
79

80
81

82

83
84
85
86
87
88

89

90
91
92

93
Всього:

ВПЗ Красносілка Комінтерновський р-н ,
с. Красносілка вул. Набережна,87
ВПЗ Кубанка Комінтерновський р-н ,
с. Кубанка вул. Шевченка, 59-В
ВПЗ Біляївка, Одеська обл. Біляївський р-н,
м. Біляївка, вул. Садова,5.
ВПЗ Троїцьке Біляївський р-н , с. Троїцьке,
вул. К.Маркса,8
ВПЗУсатове, Одеська обл. Біляївський р-н,
с. Усатове, вул. Вернидуба, 52-А.
ВПЗ Доброолександрівське, Одеська обл.
Овідіопольській р-н, с. Доброолександрівка,
прв. Шкільний, 2.
ВПЗ Дальник, Одеська обл.Овідіопольський
р-н с. Барабой вул. Леніна, 126.
ВПЗ К. Бугазьке Одеська обл.
Овідіопольський р- н, с. К. Бугаз ,
вул. Приморська ,1.
ВПЗІллічівськ 1 Одеська обл., м. Іллічівськ,
вул. Леніна , 11
ВПЗІллічівськ 3 Одеська обл., м. Іллічівськ
вул. Леніна ,30
ВПЗІллічівськ 4 Одеська обл., м. Іллічівськ
вул. Леніна ,11
ВПЗ Б. Балка, Одеська обл. Іллічівськ,
с. Балка, вул Інститутська,22
ВПЗ М. Долина Одеська обл. м. Долина,
вул. Леніна, 17
ВПЗ № 48 Ривьера, м. Одеса, с.Фонтанка.
ВПЗ Старосілля Саратський р-н.,
с. Старосілля, вул. Чапаева, 25
ВПЗ Миколаївка-НоворосійськСаратський
р-н., с. Миколаївка-Новоросійськ,
вул. Морозова, 68 А
ВПЗ Южне м. Южне, вул. Грігор’євского
десанту 16
ВПЗ Олександрівка Одеська обл.
смт. Олександрівка вул. Леніна, 58
ВПЗ Молодіжне, Одеська обл.
Овідіопольський р-н, с Молодіжне, вул.
Студентська, 2

3007,00
3597,00
3600,06
33019,73
45976,00

33,1
33,0
14,6
75,25
46,2
48,0

13500,00
136619,00

74,6
43,0

169519,00
95278,66
102860,47
169519,00
95803,00
95803,00
735003,50
6750

115,33
115,0
54,5
30,8
30,8
93,5
44
71

48857
237131,00
24556,00

182,7
54,5

12786,00

36,0

34996637,49

9922,48

Додаток №2

„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

Ф ОРМ А К О Н К У РС Н О Ї П РО П О ЗИ Ц ІЇ
М и, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щ одо участі у конкурсі на
закупівлю _________________ (назва предмету закупівлі) протягом 2015 року
згідно із технічною специф ікацією Замовника конкурсу.
1. Вивчивш и Запит щ одо участі у конкурсі із визначення постачальника
(Виконавця) та технічну специф ікацію на виконання зазначеного вищ е
ми, уповноваж ені на підписання Договору, маємо мож ливість та
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Д оговору на умовах,
зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

ЗА ГА ЛЬН А СУМ А П РО П О ЗИ Ц ІЇ:______________ грн. без П Д В __________
(цифрами)

Н айменування послуги

(прописом)

Кількість

Загальна вартість ,

о б ’єктів
страхування

грн. без ПДВ

Послуги щодо страхування
майна від пожежі та інш их
небезпек (страхування ВПЗ)
2. Ц іна пропозиції вказується з урахуванням усіх витрат на транспортування,
сплату податків та інш их обов’язкових платеж ів і зборів, що сплачую ться або
маю ть бути сплачені.
До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які
доручатимуться для виконання третім особам.
Не врахована Нами вартість окремих послуг не сплачується Замовником
окремо та вважається врахованою у ціні пропозиції конкурсних торгів.
3. До акцепту наш ої пропозиції, Ваш Запит разом з наш ою пропозицією (за
умови її відповідності всім вимогам) маю ть силу попереднього договору між
нами.
4. Ми погодж уємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом
90 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.
Н аш а пропозиція буде об о в’язковою для нас і може бути акцептована Вами у
будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

5. Ми погодж уємося з умовами, що Ви мож ете відхилити наш у пропозицію
згідно з умовами Запиту, та розуміємо, що Ви не обмеж ені у прийнятті
будь-якої інш ої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
6. Якщ о наш а пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання
укласти Д оговір про закупівлю згідно з Основними умовами договору та
виконати всі умови, передбачені договором.
7. Якщ о наш а пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати
Договір із Замовником не пізніш е 5 робочих днів з дня прийняття ріш ення про
визначення переможця.
(дата)
(підпис уповноваженої особи, завірена печаткою (за наявності)

Додаток №3
ОСНОВНІ УМ О ВИ ДО ГО ВОРУ
м. Одеса

«____ » _______________2015 р.

Одеська
дирекція
УДППЗ
«Укрпошта»,
в
особі
_______________________________________________
(далі
Страхувальник), з однієї сторони, і ____________________________________________________
(далі - Страховик), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі Договір):
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Т Е Предметом цього Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону
України, та пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном, яке
приймається на страхування і зазначене в Додатку № 1 до цього Договору.
1.2. Страховик несе відповідальність по кожному застрахованому об’єкту окремо, в межах
лімітів зазначених у Додатку № 1 до цього Договору.
II. СТРАХОВА СУМА. ФРАНШИЗА
2. 1. Безумовна франшиза складає 0% від страхової суми за Договором і застосовується до
кожного і будь-якого страхового випадку.
III. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИРАДКІВ
Страхування майна проводиться на випадок знищення або пошкодження його
внаслідок подій, які згруповані у варіанти:
3.1. ВАРІАНТ - «ВОГОН Ь» Страховик відшкодовує збитки, які виникли
внаслідок:
3.1.1. пожежі - вогню, що виник поза місцем, спеціально призначеним для його
розведення і підтримки, або що поширився за його межі, і здатний поширюватися
самостійно
3.1.2. удару блискавки - перехід розряду блискавки на застраховане майно з
виникненням пожежі
3.1.3. вибуху - раптового та миттєвого прояву сил, заснованого на природній
властивості газів та/або парів до розширення
3. 2. ВАРІАНТ - «СТИХІЙНІ Л И ХА» Страховик відшкодовує збитки викликані
природними умовами, а саме:
3.2.1. бурею, ураганом, штормом, градом, тиском снігового покрову
3.2.2. зливою, повінню, затопленням
3.2.3. зсувом та/або осіданням ґрунту, землетрусом, виверженням вулкану,
гірських обвалів та сходів лавин.

Так/ні

так

так
так

так
так
так

IV. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір починає діяти (вступає в силу) з 00 год. 00 хв. наступного календарного дня
після зарахування на розрахунковий рахунок Страховика страхового платежу (частини
страхового платежу, якщо сплата страхового платежу здійснюється частинами).
4.2. Період відповідальності Страховика по кожному застрахованому об’єкту - 365 днів з
моменту вступу в силу Договору.
4.3.Дія Договору припиняється за домовленістю сторін, а також у разі:
4.3.1. закінчення строку цього Договору;
4.3.2. виконання Страховиком обов’язків перед Страхувальником у повному обсязі;
4.3.3. ліквідації Страхувальника;
4.3.4. ліквідації Страховика, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
4.3.5. у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
V. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Територія дії Договору: Україна, Одеська область (згідно Додатку № 1 до цього
Договору).
VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ НБО
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАНННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. Страхувальник має право:
6.1.1. при настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування;
6.1.2. за узгодженням з Страховиком вносити зміни в Договір;
6.2. Страхувальник зобов’язаний:
6.2.1. при укладанні цього Договору надати Страховикові інформацію про всі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;
6.2.2. повідомити Страховика про настання страхового випадку згідно з умовами цього
Договору.
6.3. Страховик має право:
6.3.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні цього Договору, а
також перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;
6.3.2. змінювати умови страхування за згодою Страхувальника;
6.4. Страховик зобов’язаний:
6.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
6.4.2. при настанні страхового випадку, згідно з умовами Договору, своєчасно оформити всі
необхідні документи, скласти страховий акт та прийняти рішення про виплату або відмову у
виплаті страхового відшкодування, здійснити виплату страхового відшкодування або
письмово повідомити про відмову у виплаті Страхувальника з обгрунтуванням причин
відмови;
6.4.3. за несвоєчасну сплату страхового відшкодування Страховик сплачує Страхувальнику
пеню за кожний день прострочення платежу в розмірі 0,1% суми заборгованості за кожний
день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на кінцеву
дату виплати;
6.4.4. тримати у таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком
випадків, передбачених чинним законодавством України.
VII. ІНШІ УМОВИ
7.1. Усі суперечки та розбіжності, пов’язані з даним Договором, які можуть виникнути,
будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості
досягнення згоди шляхом переговорів, будь-який спір, що виникає у зв’язку з даним
Договором, в тому числі його укладенням, розірванням, невиконанням або недійсністю,
підлягає розгляду в Господарському суді.
7.2. Усі Додатки до цього Договору є його складовою та невід’ємною частиною.
7.3. Усі, не вказані у цьому Договорі умови, положення та взаєморозрахунки, регулюються
Правилами, Законом України «Про страхування» та чинним законодавством України.
Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про надання
послуг.
(підпис)
(посада)
(найменування Учасника)
М. П.

Додаток №4
Інф орм ація про проведення конкурсу із визначення постачальників
(виконавців) при закупівлі П ослуг щ одо страхування майна від пожежі та
інш их небезпек (страхування ВП З).
1. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні
пропозиції яких подані та оформлені у відповідності до запиту, на основі критеріїв
і методики оцінки, зазначені у запиті.
2.3амовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін
до змісту поданої конкурсної пропозиції.
3.Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо:
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у запиті;
2) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на
укладання договору про закупівлю;
3) учасник визначений у встановленому законом порядку банкрутом та відповідно
нього відкрита ліквідаційна процедура;
4) конкурсна пропозиція не відповідає умовам запиту;
5) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його
статуту;
6) пропозиція подана учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками
конкурсу:
3.1. Замовник відміняє закупівлю та відкликає Запити, у разі:
1) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг або скорочення
видатків на здійснення закупівлі;
2) виявлення факту змови учасників;
3) ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену
замовником на фінансування закупівлі;
4) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
5) до оцінки допущено менш двох конкурсних пропозицій.
4. За результатами оцінки конкурсної комісією конкурсних пропозицій учасників
складається протокол, в якому міститься висновок про визначення постачальника
(виконавця) при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг без застосування
процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних
закупівель», конкурсна пропозиція якого визначена як найбільш економічно
вигідна, тобто така, яка відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у запиті,
та визнана найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій.
5.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої
учасником,
до органів державної влади, підприємств, установ, організацій
відповідно до їх компетенції.
6.У разі необхідності, Замовник може звертатись до експертних чи інших
установ,підприємств чи організацій із запитами щодо надання висновків,
необхідних для прийняття рішень про визначення переможця конкурсу, а учасник
згоден з тим, що інформація, наведена ним у конкурсній пропозиції може бути
використана замовником з цієї метою.
7.Про прийняття рішення щодо відхилення конкурсних пропозицій, визначення
переможця, відміни закупівлі, комісія повідомляє учасників протягом 5робочих
днів, з дня прийняття рішення.

Додаток №5

РЕЄС ТР Д О К У М Е Н Т ІВ ,
Н А Д А Н И Х У СКЛ АДІ К О Н К У РС Н О Ї П РО П О ЗИ Ц ІЇ**

№
з/п

Н айменування документу

(Посада, прізвищ е,
завірені печаткою *.)

ініціали,

підпис

уповноваж еної

№ сторінки

особи

Учасника,

Примітки:
**Реєстр документів, наданих у складі конкурсної пропозиції подається на
бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).
* Ця вимога не стосується учасників, які здійсню ю ть діяльність без печатки
згідно з чинним законодавством

Додаток №6

Зразок оформлення конверту, у якому подається конкурсна
пропозиція

Найменування учасника
Код за ЄДРПОУ
А дреса (місцезнаходж ення)
Телефон

К О Н К У РС Н А П РО П О ЗИ Ц ІЯ
на закупівлю:
«П ослуги щодо страхування майна від пожежі та інш их небезпек
(страхування ВП З)»
Код згідно ДК 016-2010 - 65.12.4

У країнське держ авне підприємство
пош тового з в ’язку «У крпош та»
О деська дирекція
вул. Садова, 10, м. О деса,65001
3-й поверх, каб. 17

Додаток №7

ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ УЧАСНИКА
(назва, поштові, банківські реквізити, тел./факс учасника)

м іс т о _________
(дата прописом)

________________________

Д овіреність
Ц ією довіреністю уповноваж ується _________________ (посада, ПІБ),
п а с п о р т ________ (серія) № ____________ ,виданий ______________________ (ким)
«____ » _____________
_______ року на право представляти інтереси
___________________________
(найменування учасника закупівлі) під час
проведення
__________________________________
(найменування Замовника)
закупівлі _______________________ (назва предмету закупівлі) з усім а правами,
що надані для здійснення такого роду повноваж ень, в тому числі: подавати
заявки, запити та інші документи, отримувати відповіді на запити, подавати
Замовнику конкурсну пропозицію , подавати р о з’яснення щ одо змісту
конкурсної пропозиції, а також вчиняти інш і дії, передбачені законодавством
України для такого роду повноваж ень та які на думку представника будуть
доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені
______________________ (найменування учасника).
Д овіреність видана строком н а ____________________ і дійсна д о ________________ .

_________________ (посада керівника учасника)
_________________ ПІБ керівника
М.П. (за наявності)*
* у випадку, якщ о учасник є фізичною особою -підприємцем та не має печатки,
довіреність повинна бути посвідчена нотаріально.

