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Запит комерційної пропозиції 

Реєстраційний номер   RFQ 220808.03 

Тема Закупівля 1 автомобілz для проекту Екстрена допомога та захист людей, які 
постраждали від конфлікту в Україні за підтримки ORF Nachbar in not (NIN) 

Дата запиту Понеділок, 08 серпня 2022 р. 
Останній день подачі середа, 22 серпня 2022 р. 

Адреса для відправлення 
Відповідь на запит надіслати не пізніше останнього дня, зазначеного вище, на 
tender@caritas.ua.  
У темі електронного листа має бути зазначений реєстраційний номер запиту (RFQ 
220801.01) та назва вашої компанії. 

Намір відповісти на цей запит на 
комерційну пропозицію 

Виразіть свій намір відповісти на цей запит, надіславши електронний лист на 
gyakubov@caritas.ua. 
У темі електронного листа має бути зазначений реєстраційний номер запиту та 
назва вашої компанії. 

Запитання надсилати на gyakubov@caritas.ua (У темі електронного листа має бути зазначений реєстраційний 
номер запиту та назва вашої компанії). 

  

1. ПРО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАРІТАС УКРАЇНИ» 
Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі Caritas 
Internationalis і має мережу з більш ніж 30 місцевих організацій по всій Україні. Національні офіси Карітас 
розташовані в Києві і Львові. 
Місія Карітасу України: Розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із 
християнських морально-етичних цінностей. 
Мета Карітасу України: Розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та 
підтримки найбільш потребуючого населення України, незалежно від національної приналежності чи віросповідання. 
 

2. МЕТА  

Забезпечення мобільності національної команди МБФ «Карітас України» для виконання операційних завдань проекту 
Екстрена допомога та захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні за підтримки ORF Nachbar in not (NIN) а 
також супровід партнерів Карітас Австрія територією України. 

3. ЦІЛЬ ТА МАСШТАБИ ДІЯЛЬНОСТІ   

Закупівля одного автомобіля для переміщення національної команди по локаціях виконання проекту з метою 
моніторингу реалізації активностей та супровід представників донорів територією України.  
Очікується, що транспортний засіб буде поєднувати в собі можливість комфортного перевезення до 7 осіб персоналу. 
Терміни постачання до 31 серпня 2022 р 

4. ОЦІНКА  

 Отримані пропозиції оцінюватимуться в два етапи. 

1. Відповідність вимогам [так/ні]: Запит на комерційну пропозицію має бути повним та відповідати вимогам.  Запит 
на комерційну пропозицію вважатиметься повним та таким, що відповідає вимогам, якщо його було підписано, 
заповнено та були надані всі необхідні документи.  
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2. Оцінка пропозицій. Потенціал запитів на комерційну пропозицію, що відповідають вимогам, оцінюватиметься з 
урахуванням відповідності наступним вимогам.  

i. Критерії оцінки потенціалу (60 %). Критерії оцінки наявності авто або можливості швидкого постачання авто, 
наявність сервісних центрів в Києві, Львові та інших обласних центрах України, відповідність авто технічним 
характеристикам, гарантійні зобов’язання. 

ii. Комерційні критерії (40 %) — критерії, що використовуються для оцінки комерційних конкурентних переваг 
пропозиції  

5. ЗАЯВИ 
Заповніть та надішліть ці форми відповідно до наведених вище інструкцій: 

• Підписану цю форму (RFQ- 220808.03) 
• Необхідні документи 
• Додаток «А» Комерційна пропозиція 
• Комплектація авто 

Ця відповідь на запит на комерційну пропозицію має бути надіслана електронною поштою відповідно до інструкції, наданої 
вище. Розмір електронного повідомлення не може перевищувати 10 Мб. 

Через те, що комунікаційне навантаження нашої організації досить велике, ми можемо не надсилати підтвердження 
отримання запиту на надання висловлення зацікавленості. 

Постачальники/продавці несуть усі витрати, пов‘язані з підготовкою та наданням пропозиції, при цьому Карітас України в 
жодному випадку не несе відповідальності за ці витрати, незалежно від процесу або результату залучення до 
співробітництва. 

Карітас України може відхилити будь-який запит, що не відповідає по суті умовам запиту на комерційну пропозицію. 

Карітас України не зобов‘язаний приймати найнижчу або будь-яку пропозицію та зберігає за собою право приймати будь-яку 
пропозицію без пояснення причин і підписувати контракти на будь-яких запропонованих умовах або на інших умовах.   

Карітас України зберігає за собою право змінювати або скасовувати вимоги в будь-який час у процесі надсилання запиту на 
комерційну пропозицію та (або) залучення до співробітництва. Карітас України також зберігає за собою право вимагати 
виконання додаткових умов кожного разу, коли організація оформлює заключні контракти.  

6. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Тип кузова: кросовер 
Привод: повний, підключаємий 
Тип палива: дизель/бензин 
Потужність: від 160 к.с.;  
Об’єм силової установки: від 2000 см3;  
Стандарт токсичності: Евро 5 
Трансмісія: автоматична 
Кондиціонер: так 
Кількість дверей: 5 
Кліренс: від 200 мм;  
Довжина: N/A  
Об’єм баку: від 60 л.;  
Кількість місць – 7 
Колір – білий (бажано) 
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7. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ 
Учасники тендера не повинні бути пов'язані прямо або непрямо з фірмою, яку залучала Карітас України для надання послуг 
щодо розробки проєктів, технічних умов або інших документів для закупівлі товарів за цим запитом на комерційну пропозицію 
ні в теперішньому, ні в минулому. 

Учасники тендера не матимуть права надавати пропозицію та підписувати контракт, якщо, на момент подання пропозиції: 

• вони вже були усунені Карітас України або іншими органами ООН, Світового банку або міжнародними суспільними 
організаціями; 

• найменування учасників тендера пов'язані з тероризмом та включені в перелік осіб та організацій, які пов'язані з 
тероризмом, опублікованим Європейським Союзом, урядом США та Радою Безпеки ООН; 

• учасники тендера не мають дійсний дозвіл на здійснення комерційної діяльності в Україні; 
• учасники тендера відмовляються виконувати вимоги щодо захисту осіб від сексуальної експлуатації та домагання 

під час здійснення операцій із надання гуманітарної допомоги та кодексу етики й стандартів розголошення 
інформації. 

Крім того, умовою взаємовідносин з Карітас України є співробітництво з Карітас України або її агентом та здійснення оцінки, 
проведення перевірки, аудиту, інспекцій, підтвердження гарантій, попередження та виявлення шахрайства, розслідування та 
здійснення інших дій постачальниками, їхніми дочірніми підприємствами, агентами, посередниками та довірителями. 

Відмова повноцінно співпрацювати з метою проведення розслідувань вважатиметься достатньою підставою для Карітас 
України, щоб анулювати або розірвати контракт та включити постачальника в перелік заборонених постачальників Карітас 
України. 
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Додаток А 
Комерційна пропозиція 

Опис Відповіді учасників торгів Потрібні 
необхідні 

документи? 
Повна юридична назва компанії  Так 
Юридична адреса  Так 
Країна  Ні 
ЕДРПОУ  Так 
КВЕД діяльності  Так 
Веб-сайт  Ні 
Платник ПДВ (так/ні)  Ні 
ПІБ власника  Ні 

Контактна особа  Ні 
Адреса електронної пошти  Ні 
Тел.: : Ні 
Інша контактна особа  Ні 
Адреса електронної пошти  Ні 
Рік заснування компанії  Ні 
Чи належите ви мережі 
постачальників послуг в Україні? 
Якій? 

 
Ні 

 
T 
 
 

Технічна частина 
Чи є у вас сервісні центри в Києві? Вкажіть 
адресу 

 

Чи є у вас сервісні центри у Львові? Вкажіть 
адресу 

 

Чи є авто у вас в наявності?   Так/Ні  
Чи є авто в наявності в Україні?   Так/Ні  
Які мінімальні терміни поставки авто?   
Термін гарантії на деталі, вузли, агрегати, років  
Термін гарантії на кузов, років  
Інтервали обслуговування, км  

 
 

Додайте файл з комплектацією та технічними характеристиками авто, що ви пропонуєте, з якого можна побачити 
відповідність авто до вимог закупівлі 
 
 
 

Комерційна частина 
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Ціна авто, з ПДВ  
Вкажіть умови оплати:  
(передоплата, %; постоплата,%) 

 

 

 

ЗАЯВА 

Мені було надано повноваження постачальником, що бере участь у торгах (та всіма відповідними компаніями та 
організаціями й субпідрядниками), надавати інформацію, представлену в цій відповіді на контрольні запитання перед 
кваліфікаційними випробуваннями. Я заявляю, що, наскільки мені відомо в результаті надсилання розумно необхідних 
запитів, на день підписання цієї заяви надана інформація є повною і точною.  

Карітас України має наш дозвіл: 
• виконувати всі необхідні дії для перевірки наданої інформації; та 
• передавати будь-яку надану інформацію третій стороні за дорученням Карітас України з метою оцінки наших 

відповідей. 

Я визнаю, що: 
• дарування або пропонування будь-якого дарунку або винагороди співробітнику установи як відплати або заохочення у 

зв'язку з укладанням контракту є злочином, і що такі дії надають право Карітас України виключити постачальника, що бере 
участь у торгах, із процесу забезпечення надання послуг; та  

• будь-яка маніпуляція цінами або змова з іншими претендентами, щодо проєкту дають Карітас України право виключити 
постачальника, що бере участь у торгах, із процесу забезпечення надання послуг, і можуть становити злочин.  

Підпис: _____________  

ПІБ _____________  

Посада: [тендер-менеджер або еквівалентна посада]  

Назва постачальника/компанії: _____________ 

Дата: _____________ 

 

Примітка. Заяву повинна підписати (залежно від обставин) уповноважена особа з правом підпису від 
імені постачальника, що бере участь у торгах (та всі відповідні компанії та організації і 
субпідрядники). Просимо надіслати цю форму разом із заповненою формою відповіді на запит на 
надання висловлення зацікавленості та додатками/вкладеннями. 

 


