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ЗАПИТ 
щодо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців) при здійсненні 

закупівлі без застосування процедур,  
передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» 

 за предметом «Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згоряння 
 (для карбюраторних та дизельних)» 

 
1. Замовник:  
1.1. Найменування:  
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” в особі 
Миколаївської дирекції 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  25382899   
1.3. Місцезнаходження : вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника : 
р/р 260013101340 в ЧОУ ВАТ “Державний ощадний банк України”, МФО 353553, 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками  (прізвище, 
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв'язку, e-mail) : Запорожченко О.Н., виконавець з транспорту 
Миколаївської  дирекції УДППЗ “Укрпошта”, вул. Новозаводська,1, м. Миколаїв, 
Україна, 54018, тел. (0512) 219127, 0674006126. 
2. Адреса веб-порталу на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ukrposhta.com 
3. Інформація про проведення конкурсу, наведена у Додатку№5 цього Запиту. 
4. Інформація про предмет закупівлі:  
4.1. Найменування предмета закупівлі: Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згоряння  
(для карбюраторних та дизельних). Код державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016-97 – 34.30.1. 
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних 
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри (технічна 
специфікація – Додаток№1 до цього запиту): 
4.3. Строк поставки товарів або надання послуг: лютий-грудень 2013 року; 
5. Основні умови договору: Додаток №3 до запиту. 
6. Строк дії конкурсних пропозицій: 120 днів; 
7. Подання конкурсних пропозицій:  
7.1. Місце та спосіб подання:  вул. Новозаводська,1, м. Миколаїв, Україна,  54018, особисто 
або поштою, каб. №506. 
7.2. Строк: До 9 год. 00 хв. «23» січня 2013 року. 
7.3. Замовник залишає з собою право змінити запит, або відкликати його, про що обов‘язково 
повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних пропозицій, у разі 
внесення змін до запиту, змінюється, з метою надання учасникам можливості внесення змін до 
конкурсної документації, про що обов‘язково повідомляються учасники, яким відправлено 
запит. 
7.4. Всі витрати Учасника, пов‘язані із збиранням документів, складанням та направленням 
конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визнано переможцем, Запит 
змінено або відкликано, витрати Учасника, пов‘язані із збиранням документів, складанням та 
направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються. 
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8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними 
пропозиціями): 
8.1. Реєстр документів. 
8.2. Конкурсна пропозиція (згідно Додатку №2). 
8.3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсної пропозиції підтверджується 
випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю; 
8.4. Оригінал або нотаріально завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з позначкою про відсутність інформації про те, 
що Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита 
ліквідаційна процедура, або оригінал довідки (чи нотаріально завірена копія)  виданої  
Міністерством юстиції (або його уповноваженим територіальним органом з питань 
банкрутства ) з позначкою про те, що Учасника не визнано у встановленому законом порядку 
банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура), не більше десятидневної  
давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
8.5. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), для фізичних осіб – копія паспорту та 
ідентифікаційного номера. 
8.6. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, єдиного податку; 
8.7. Копія Статуту або іншого установчого документу. 
8.8. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю 
відповідно до чинного законодавства. 
8.9. Сертифікат відповідності на пропонований товар, послуги (копія  завірена печаткою та 
підписом Учасника), чинний на дату розкриття (за наявності).  
8.10. Основні умови договору про закупівлю у відповідності до Додатку №3 цього запиту. 
8.11. Копію ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання 
такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.  
8.12. Копії документів дозвільного характеру  (у разі якщо для здійснення діяльності з 
постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, що закуповуються необхідно 
отримувати такі документи). 
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9. Кваліфікаційні вимоги, та спосіб документального підтвердження відповідності 
учасника цим вимогам. 
 

Вимога Підтвердження відповідності 

Наявність обладнання та 
матеріальної бази  

 довідка (у довільній формі) 
 

Наявність працівників 
відповідної кваліфікації, 
які мають необхідні 
знання та досвід 

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

Провадження учасником  
підприємницької  
діяльності відповідно до 
положень його статуту 

 копія статуту  

Наявність фінансової 
спроможності 

Копії: 
 Баланс 
 Звіт про фінансові результати 
 Звіт про рух грошових коштів 

 
 
10. Критерії оцінки та їх питома вага та методика оцінки: 
           Ціна                            – 60 балів; 
           Умови оплати            – 15 балів; 
            Строки виконання    - 15 балів; 
            Умови  виконання    -  10 балів.     
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Додаток № 1 
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 
             КОД ДЕРЖАВНОГО КЛАСИФІКАТОРА ( ДК 016-97 ) : 34.30.1 

 
              ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ :  «Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згоряння»  
                                                              ( для карбюраторних та дизельних ). 
 

  КІЛЬКІСТЬ : 114 найменувань,  766 од. 
 

Позиції Опис 

Найменування товару Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згоряння 
( для карбюраторних та дизельних ) 

Вимоги щодо якості Відповідність Товару технічним вимогам заводу 
виробника та Державним стандартам України  

Технічні характеристики 
Нові вузли та деталі до двигунів внутрішнього 
згоряння, які забезпечують встановлений ресурс 
роботи                                ( термін гарантії ). 

Строки й періодичність закупівель Протягом 2013 р., у відповідності до наданих 
замовлень 

Умови та адреса поставки 

Поставка Товару здійснюється уроздріб, протягом 
1-го календарного дня з дати подання Покупцем 
замовлення електронною поштою, у відповідності 
до наданого Постачальником електронного 
каталогу Товару, в місцях дислокації 
автотранспорту Покупця, а саме : 
 - м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 20, 
склад матеріально – технічного забезпечення 
Центру поштового зв’язку  № 2; 
- м. Южноукраїнськ, вул. Леніна, 38, склад 
матеріально – технічного забезпечення Центру 
поштового зв’язку № 5; 
 - м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 3, склад 
матеріально – технічного забезпечення Центру 
поштового зв’язку № 3; 
 - м. Снігурівка, вул. Суворова, 49, склад 
матеріально – технічного забезпечення Центру 
поштового зв’язку № 6; 
 - м. Баштанка, вул. Баштанської революції, 36, 
склад матеріально – технічного забезпечення 
Центру поштового зв’язку № 7; 
- м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 13, склад матеріально 
– технічного забезпечення Центру поштового 
зв’язку            № 4; 
 - м. Миколаїв, вул.. Будівельників, 9, склад 
матеріально – технічного забезпечення Цеху 
оброблення та  перевезення пошти. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

( підпис уповноваженої особи, завірений печаткою - за наявності ) 
____________ 
     (дата) 
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Додаток № 2 

                                                                                                     до запиту  
 
 

ФОРМА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
1. Після вивчення Вашого запиту, та на його виконання, ми, уповноважені на підписання 

Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати  зазначене, як це буде 
обумовлено Замовником у разі акцепту нашої конкурсної пропозиції. 

Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та 
ціни пропозиції у відповідності до отриманого запиту (з включенням всіх додаткових витрат, 
витрат на доставку, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути 
сплачені Учасником, згідно із законодавством України) на загальну суму: 

 

№ 
з/п 

Артикул 
( № по 

каталогу) 

Найменування предмету 
закупівлі (частини) 

Кількість 
одиниць 

Ціна за 
одиницю 
грн. без 
ПДВ 

ПДВ 
грн. 

Ціна за 
одиницю 
грн. з 
ПДВ 

Загальна 
вартість 
грн. з 
ПДВ. 

 

1 
53-

1001060-
04 

Болт шатуна з гайкой 
Г-53,24, УАЗ 16     

2 417.1005
011 

Вал колінчатий УАЗ ( 
під набивку ) 2     

3 4022.100
60115-20 

Вал розподільчийГ-
2410 2     

4 66,10070
75 

Винт регул.коромисла 
Г-24 6     

5 66,10040
75 

Винт регул. коромисла 
Г-53 25     

6 24-
100102 Вкладиші корінні Г-24 11     

7 ВК-13-
1000102 Вкладиші корінні Г-53 8     

8  Вкладиші корінні ВАЗ-
2101-07 2     

9 24-
1000104 Вкладиші шатунні Г-24 8     

10 ВК-13-
1000104 Вкладиші шатунні Г-53 8     

11  Вкладиші шатунні 
ВАЗ-2101-09 2     

12 24-
1000103 

Втулка вала 
разподілювача Г-24 (5 

шт) 
7     

13  Втулка клапана 
впускного Г-53 8     

14 4022,700
703 

Втулка клапана 
впускного 402 16     

15  Втулка клапана 
випускного Г-53 8     

16 4022,700
704 

Втулка клапана 
випускного Г-24 Газель 

(402) 
24     
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17 13-
1007243 

Втулка уплотн.кришки 
коромисел Г-53 10     

18 УАЗ.04.3
.13 

Втулка шатуна Г-24, Г-
53, УАЗ 74     

19 4022.100
6015-20 

Вал розподільчий ГАЗ-
2410, 3302, УАЗ 3     

20 4215,160
102 

Картер зчеплення ГАЗ, 
УАЗ дв.4215 (верхня 

частина) 
1     

21 4025,100
206 

Кришка передн. 
двигуна 402 ГАЗ, УАЗ 1     

22  Герметік-прокладка 
Казань 200/180 г 10     

23 3151-
3510010 

Гідровауумний 
підсилювач гальма УАЗ 1     

24 02.511.03
9 

Гільза циліндрів ЗИЛ-
130 1     

25 53-
1201010 Глушник Г-53 4     

26 421-
100301 

Головка блоку з 
клапанами (дв 4215) 

Газель (92) 
2     

27 
412-

1003010-
43 кам 

Головка блоку УАЗ А-
76 2     

28 ТМ 108 Датчик радіатора 6     
29  Карбюратор УАЗ 3     

30 402,1007
010 

Клапан впускний 
дв.402, УАЗ, Газель,Г -

2410 
12     

31  Клапан випускний УАЗ 
(дв.Г-21) 12     

32 33021-
1101281 

Клапан паливного баку 
Г-3307, 3302 4     

33 402,1000
1 

Кільця поршневі Г-24 
(Кострома) д 92.5 8     

34 421-
1000100 

Кільця поршневі УАЗ 
100.5 Кострома 3     

35 ВК53-
1000101 

Кільця поршневі ГАЗ-
53 2     

36 ВС-11 Кран ВС-11  (КР-29) 
зливний 2     

37 ПС-7 Кран ПС-7 (КР-2) 
пробковий 2     

38 2101-
134010 

Кришка радіатора ВАЗ-
2101 2     

39  К-т патрубків 
сист.охолодж. дв.4215 2     

40  К-т прокладок Волга 
(повний) 3     

41 ГАЗ.04.2
.36 

К-т прокладок Г-53 
(повний) 4     
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42  К-т прокладок УАЗ 
(повний) 11     

43  К-т прокладок 
центрифуги ЗИЛ-130 2     

44  Манжета к/валу Г-24  
55х80 4     

45  Манжета к/валу задня 
2101 (70х90) 4     

46  Манжета к/валу передн. 
55*80 (без об.) 4     

47 53-
1002032 

Манжета к/валу з 
обоймою Г-

53,24,Газель (ФОРТ) 
8     

48 53-
1005034 

Манжета к/валу передн. 
УАЗ, ГАЗ-52 
(55*80*10) 

2     

49 24-
1007036 Манжета клапана Г-24 80     

50  Набір прокладок 
дв.4215 2     

51 451М-
1106010 

Насос паливний УАЗ, 
Газель 5     

52 2101-
1106010 

Насос паливний ВАЗ-
2101 2     

53 2410-
1307010 Насос водяний Г-2410 2     

54 511,1307
004 Насос водяний Г-53 2     

55 4022-
1307010 Насос водяний Газель 2     

56 2101-
1307011 

Насос водяний ВАЗ-
2101 2     

57 451-
13070100 Насос водяний УАЗ 16     

58 451М101
1009 

Насос масляний  дв. 
УАЗ 7     

59 2101-
1011010 

насос масляний ВАЗ-
2101 1     

60 24-
1005125 

Обід зубчатий 
маховика дв.4215 1     

61 24-
1007098 Вісь коромисел ГАЗ-24 4     

62  Палець поршневий 
УАЗ 4     

63  
Паста для притирки 
клапанів 40 гр ВМП 

Авто 
6     

64 2101-
100100ру 

Подушка опоры 
двиг.передн. 2101 в зб. 2     

65 180203 Підшипник к/валу 
180203 8     

66 21011- Поршень ВАЗ, 1     
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1004018-
АР 

Кострома ( 
поршень+палець+кільц

я) 79,4 Гр.А, к-т 

67 53-
1004014 

Поршень Г-53,24,УАЗ 
(ЗМЗ) з пальцем 24     

68 421,1004
014 

Поршень УАЗ Д-100.5 
(4 шт) Кострома 4     

69 
4021-

1000105-
150 

Поршнева група ГАЗ-
2410 2     

70 
13-

1005162-
Г1 

Прокладка "сапожок" (2 
шт) 6     

71 12,10030
2 

Прокладка головки 
блоку Г-51  52 2     

72 66.01.100
3020 

Прокладка головки 
блоку Г-53 6     

73 421,1003
02 

Прокладка головки 
блоку УАЗ (дв.100) 2     

74  Прокладка 
карбюратора Г-53 4     

75 31-
1007245 

Прокладка кришки 
клапанів 4     

76 2101-
1003270 

Прокладка кришки 
клапанів 2101 4     

77 31-
1007245 

Прокладка кришки 
клапанів Г-24 18     

78 13-
1007245 

Прокладка кришки 
клапанів Г-53 6     

79 511-
1009070 

Прокладка поддона Г-
53 4     

80 21-
1009070 

Прокладка поддона 
УАЗ 6     

81 402,1307
002 

Р/к водяного насоса 
(дв.402) 1     

82  Р/к втулок маятника 
ВАЗ 2101-07 1     

83  Р/к гол. гальмового 
цилиндра УАЗ 1     

84 130-
11070000 Р/к карбюратора К-88 1     

85  Р/к паливного насосу Г-
53 25 1     

86  Ремень 1018 (8,5*8) 4     
87  Ремень 1030 (8,5*8) 10     
88  Ремень 833 (8,8*8) 2     
89  Ремень 875 (8,5*8) 3     
90 2101-07 Ремень 944 (10*8) 2     

91 5516XS Ремень ГРМ GATES 
5516XS 2     

92 5565XS Ремень ГРМ GATES 
5565XS 1     
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93 6PK1070 Ремень поликлиновий 
GATES 6PK1070 1     

94 53-
1601094 Ричаг оттяжний Г-53 3     

95 24-
1005154 Сальникова набивка ДВ 32     

96 13-
1007080 

Сідло клапана 
впускного Г-53 4     

97 53-
1007080 

Сідло клапана 
випускного Г-53 4     

98 
тс-107-

1306100-
07 

Термостат 
Волга,Гезель,УАЗ (87 

град.) 
10     

99 21-
1007055 

Товкатель клапана Г-
53,24 8     

100 13-
1005183 

Шайба підшипника к/в 
передн. Г-24,53,Газель 8     

101 53-
1005029 

Шайба упорна Г-24, Г-
52 1     

102 421-
1004045 

Шатун в зб. УАЗ 
(дв.100) 4     

103 402.1006
020 

Шестерня р/валу Г-24, 
52 2     

104 511,1006
02 

Шестерня р/валу Г-53 
(вир-во ЗМЗ) 7     

105 24-
1005031 

Шестерня к/валу Г-24, 
Г-52 12     

106 
13-

1005031-
02 

Шестерня коленвалу Г-
53 1     

107 511-
1308004 

Шкив водяного насоса 
(к-т) Г-53 1     

108 33027-
1014075 

Шланг вентиляції 
повітр. ф-ра Газель 2     

109 5320-
3829040 

Шланг на покажчик 
тиску масла L=2500 1     

110 130-
1017334 

Шланг центрифуги 
ЗИЛ 130 1     

111 4021,100
312 

Шпилька кріплення 
головки Г-24 

М12*1.25/М12*1.75*2 
10     

112  Штанга товкателя Г-24 
(А-92) 19     

113 864870 Штуцер мех-ма 
блокировки МОД 4     

114 
130-

1009050-
04 

Щуп масляний ЗИЛ 1     

Загальна  вартість пропозиції: 766 х х х  
 
2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати 

всі умови, передбачені нашою пропозицією.  
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3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів 
з дня, що встановлений у запиті як останній день подання конкурсних пропозицій.  

4. Ми згодні дотримуватися умов своєї пропозиції протягом дії договору. Наша 
пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до 
закінчення  зазначеного терміну. 

5. До того часу, поки між нами не буде підписано Договору про закупівлю, буде діяти ця 
конкурсна пропозиція та основні умови договору про закупівлю. 

 
 
___________________________________________________________________________ 

                       (підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності) 
 
____________ 

       (дата) 
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Додаток № 3 
до запиту  

 
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

 
Предмет договору – Постачальник зобов’язується протягом  2013 р. передати у 

власність Покупця у місцях дислокації автотранспорту його структурних підрозділів  
«Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згоряння» ( для карбюраторних та  
дизельних ), а Покупець прийняти та оплатити отриманий Товар. 
1. Якість Товару : Товар повинен відповідати технічним вимогам заводу виробника та 
Державним стандартам України, що пред’являються до цього виду Товару,, у відповідності 
до вимог чинного законодавства, та підтверджуються відповідними паспортами чи 
сертифікатами  якості, свідоцтвами тощо. 
2. Ціна Товару :  Ціна одиниці товару може бути змінена не більш як на 10 відсотків у  
разі коливання ціни такого товару на ринку за умови,  що зазначена зміна  не призведе до 
збільшення суми,  визначеної в договорі. 
3. Умови та порядок розрахунків: оплата за поставлений Товар здійснюється  
Покупцем впродовж 30 календарних днів з моменту отримання кожної окремої партії Товару 
у безготівковій формі та у національній валюті – гривні, на підставі первинних документів, 
оформлених належним чином  ( рахунку на оплату, відповідної накладної та податкової          
накладної ). 
5. Строк та умови поставки – уроздріб, протягом 1-го календарного дня з дати подання 
Покупцем замовлення електронною поштою, у відповідності до наданого Постачальником 
електронного каталогу Товару. 
6. Доставка продукції: здійснюється за рахунок продавця в упаковці заводу виробника.  
7. Місце поставки: забезпечити поставку Товару у місцях дислокації автотранспорту 
Покупця : 
- м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 20, склад матеріально – технічного забезпечення 
Центру поштового зв’язку  № 2; 
- м. Южноукраїнськ, вул. Леніна, 38, склад матеріально – технічного забезпечення Центру 
поштового зв’язку № 5; 
 - м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 3, склад матеріально – технічного забезпечення Центру 
поштового зв’язку № 3; 
 - м. Снігурівка, вул. Суворова, 49, склад матеріально – технічного забезпечення Центру 
поштового зв’язку № 6; 
 - м. Баштанка, вул. Баштанської революції, 36,  склад матеріально – технічного забезпечення 
Центру поштового зв’язку № 7; 
- м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 13, склад матеріально – технічного забезпечення Центру 
поштового зв’язку № 4; 
 - м. Миколаїв, вул.. Будівельників, 9, склад матеріально – технічного забезпечення Цеху 
оброблення і перевезення пошти. 
8. Кількість Товару : 1115 од. Може бути зменшена Покупцем, у зв’язку з фінансовими та 
виробничими можливостями та потребами Покупця та залежно від реального фінансування 
видатків. 
9. Постачальник несе всі ризики щодо втрати чи пошкодження Товару  до передачі його 
Покупцю. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту отримання Товару.  
Моментом отримання Товару вважається факт підписання Сторонами видаткових 
накладних (актів приймання – передачі товару). 
10. У разі виявлення при прийманні Товару Покупцем, нестачі або інших недоліків ( не 
відповідність якості Товару тощо ) : Постачальник  власними силами і за свій рахунок негайно, 
але не пізніше ніж через 3-ри години з моменту отримання повідомлення від Покупця, усуває 
виявлені недоліки або здійснює заміну Товару на аналогічний товар відповідної якості. 
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11. Термін дії договору :  з моменту підписання і  до 31.12.2013 р., але у будь – якому випадку 
до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань у частині розрахунків.  
12. Відповідальність сторін:: 

- за порушення строків поставки Товару з Продавця стягується пеня у розмірі 0,1 
відсотка вартості невчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за 
прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи 
відсотків вказаної вартості; 

- за порушення умов зобов’язання щодо якості Товару, з Продавця стягується штраф у 
розмірі двадцяти відсотків вартості неякісної Продукції; 

- за порушення умов договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому 
числі не отриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством; 

 
 

Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю. 
.............................................................. 
(підпис) 
............................................................... 
(посада) 
...............................................................М. П (за наявності) 
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Додаток № 4 
 

 
 

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

 
 

місто ________ 
_____________________ (дата прописом) 

 
Довіреність 

Цією довіреністю уповноважується _______________ (посада, ПІБ), паспорт _______ 
(серія) №___________ ,виданий ___________________ (ким) «____» ____________ ______ 
року на право представляти інтереси ________________________ (найменування учасника 
закупівлі) під час проведення ____________________________ (найменування Замовника) 
закупівлі ____________________ (назва предмету закупівлі) з усіма правами, що необхідні для 
здійснення такого роду повноважень, в тому числі: подавати заявки, запити та інші документи, 
отримувати відповіді на запити, подавати Замовнику конкурсну пропозицію,  подавати 
роз’яснення щодо змісту конкурсної пропозиції, а також вчиняти інші дії, передбачені 
законодавством України для такого роду повноважень та які на думку представника будуть 
доцільними для правильного та ефективного ведення справ від імені ___________________ 
(найменування учасника).  
 
Довіреність видана строком на _________________ і дійсна до _____________ . 
 
____________________ Зразок підпису уповноваженої особи. 
 
_______________ (посада та ПІБ керівника учасника) 
 
_______________ підпис керівника учасника 
 
М.П. (за наявності)* 
 
* у випадку, якщо учасник є фізичною особою-підприємцем та не має печатки, довіреність 
повинна бути посвідчена нотаріально. 
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Додаток № 5 
 
 

 
                                                         Проведення конкурсу 
1. Протягом 10 робочих днів, з останнього дня, встановленого для подання конкурсних 
пропозицій, конкурсна комісія збирається на засідання з метою розгляду, оцінки наданих 
пропозицій, та визначення найбільш вигідної конкурсної пропозиції (визначення переможця) 
у відповідності до критеріїв та методики оцінки, що зазначені у Запиті. 

2. Комісія провадить розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями, перевіряє чи відсутні 
підстави для відхилення конкурсних пропозиції у відповідності до п. 4.5.  Положення про 
проведення конкурсних торгів та вирішує питання про їх допущення до оцінки.  

4. Конкурсна комісія визначає переможця  конкурсу з  числа учасників, конкурсні пропозиції 
яких допущені до оцінки,  на основі  критеріїв і методики оцінки, зазначених у Запиті. 

 

5. Критеріями оцінки є:  

    Ціна, умови оплати, строки виконання, умови  виконання.     
Критерії оцінки та їх питома вага вказані у Запиті. 

 

6. Замовник та учасники не можуть ініціювати переговори з питань внесення змін до змісту 
поданої конкурсної пропозиції. 

7. 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 укладення  

договору про закупівлю;  
3) учасник  визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно 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;  
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Додаток № 6 
 

  
Зразок оформлення конверту, у якому подається пропозиція конкурсних торгів 

 
 

                                                         Не відкривати до  9 год. 00 хв. «23» січня 2013 року 
 
Найменування учасника 
Код за ЄДРПОУ 
Адреса (місцезнаходження) 
Телефон  
 
 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
 

на закупівлю: 
                                               «Вузли та деталі до двигунів внутрішнього згоряння (для карбюраторних та дизельних)» 

 
Українське державне підприємство    
поштового зв’язку «Укрпошта» 
Миколаївська дирекція 
54018, м. Миколаїв, вул.. Новозаводська,1 

                                  
 

                             
 


