
RFQ-220825.01 

Сторінка 1 з 7 
 

Запит комерційної пропозиції 

Реєстраційний номер   RFQ 220825.01 

Тема Оренда автомобілів для проекту Accommodation and Cash Assistance for 
Vulnerable Households in Ukraine за фінансуванням USAID 

Дата запиту Понеділок, 01 серпня 2022 р. 
Останній день подачі четвер, 01 вересня 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 
220825.01) 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  

Карітас України (CUA) зараз реалізує низку гуманітарних проектів по всій Україні та шукає постачальника послуг для 
надання 5-10 транспортних засобів та водіїв для забезпечення мобільності персоналу проекту в містах Києві та Полтаві 
та транспортування гуманітарних вантажів за потреби . 

3. ЦІЛЬ ТА МАСШТАБИ ДІЯЛЬНОСТІ   

Карітас України має намір забезпечити транспортування мобільних команд Карітас Киїів та Карітас Полтава в локації 
визначені проектом для організації процесу реєстрування бенефіціарів та доставку гуманітарних вантажів зі складу в 
локації.  
Очікується, що транспортні засоби будуть забезпечувати можливість перевезення 4-8 осіб персоналу, а також вантажі у 
разі потреб. 
Терміни постачання до кінця 2022 року 

4. ОЦІНКА  

 Отримані пропозиції оцінюватимуться в два етапи. 
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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.  

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 м. Київ, м. Полтава, відповідність авто технічним характеристикам, нарантійні 
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- 220725.01) 
• 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 
ТИПИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
1. Седан (4 місця + водій) 
2. Позашляховик (4 місця + водій) 
3. Пікап (4 місця + водій) 
4. Пасажирський мікроавтобус (8 місць) 
 
ПРИМІТКА. Цей перелік не є вичерпним, оскільки може виникнути потреба в послугах у нових місцях, і коли буде 
визначено, на додаток до цього контракту буде створено додаток. 
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№ CUA проектні локації 

1 Київ 
2 Київська область (вся) 
3 Київ-Полтава 
4 Полтава 
5 Полтавська область (вся) 
6 Інше (за потреби) 

 

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. 

 

8. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ 
1. Постачальник послуг надає звичайні послуги з оренди автомобілів та транспортних засобів для програми Карітас України. 
Підрядник повинен мати прямий зв’язок із польовим офісом Карітас України або його призначеним персоналом для надання 
необхідних послуг. 

2. Водії/агенти Постачальника послуг повинні знати територію роботи та завжди мати при собі дійсні реєстраційні номери 
транспортних засобів і водійські права. 

3. Усі транспортні засоби, які будуть використовуватися, повинні мати аптечки першої допомоги, вогнегасник, запасне 
колесо, домкрат, інструмент, які повинні бути на 100% придатними до експлуатації. 

4. Забезпечити добові та проживання водіїв ПОСТАВАЛЬНИКА послуг 

5. Постачальник послуг не може підвищувати ціни без письмової згоди Карітас України 

6. Для всіх послуг, які передбачають нову пропозицію, Постачальник послуг подає форму до Карітас України для отримання 
схвалення через замовлення на виконання робіт перед обслуговуванням. 
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7. Переконайтеся, що рахунки-фактури, подані до Карітас України для оплати, супроводжуються аркушем 
журналу/маршрутним листом транспортного засобу, підписаним персоналом Карітас України, електронними 
повідомленнями та погодженнями та/або робочими замовленнями, якщо це необхідно. 

8. Забезпечувати хорошу поведінку та професійний вигляд водіїв 

9. Дотримуйтесь беспечного водіння та дотримуйтесь обмежень швидкості, встановлених ПДД 

10. Перевозити суто осіб, зазначених у наказі про відрядження, та товари, рекомендовані Карітас України 

11. ПОСТАЧАЛЬНИК послуг несе цивільну та кримінальну відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути завдані 
транспортному засобу та третім особам протягом терміну дії контракту. Постачальник послуг не може вважати Карітас 
України відповідальним ні за що, якщо це не є наслідком недбалості Карітас України. 

12. Утримувати транспортний засіб у прийнятному стані внутрішньої та зовнішньої чистоти та покривати всі витрати, 
пов'язані з його обслуговуванням, а також витрати, пов'язані з дорожніми формальностями протягом усіх подорожей. 

13. Замініть транспортний засіб на інший такого ж типу у разі серйозної проблеми з транспортним засобом, час ремонту якої 
призведе до затримки діяльності CUA. 

14. Сплатити всі мита та податки, пов'язані з виконанням цього контракту. 

15. Страхування: Постачальник послуг повинен забезпечити, постійно підтримувати та оплачувати: 

A. Страхування всіх ризиків від втрати та пошкодження транспортного засобу (автомобілів) на суму не менше, ніж повна 
відновна вартість транспортного засобу (автомобілів), із зазначенням постачальника послуг як одержувача збитку та ; 

B. Комбіноване страхування відповідальності перед третіми особами та майнового збитку з лімітами, затвердженими 
законом, із зазначенням Постачальника послуг як одержувача збитків. 

C. Страхування має бути укладено в такій формі та з такою компанією або компаніями, які є розумно прийнятними для 
постачальника послуг, повинні надавати Карітас України письмове повідомлення щонайменше за тридцять (30) днів про 
будь-яке скасування, зміну чи модифікацію та надавати первинні покриття для захисту Постачальника послуг і Карітас 
України без урахування будь-якого іншого покриття, що надається Карітас України або Постачальником послуг, що 
захищає від подібних ризиків. 

D. Постачальник послуг повинен надати Карітас України оригінальний поліс або сертифікат, що підтверджує таке 
страхування. 

E. Цим Постачальник послуг призначає Карітас України довіреним представником Карітас України, який має 
повноваження виконувати всі дії, включаючи, але не обмежуючись: пред’явленням претензій, отриманням платежів і 
підтвердженням документів, чеків або трат, необхідних або доцільних для забезпечення платежів згідно будь-який 
страховий поліс, необхідний відповідно до цієї Угоди. 

 

9. ОБОВ'ЯЗКИ КАРІТАС УКРАЇНИ 
 

1. Для того, щоб транспортний засіб був доступний вчасно, Карітас України має повідомити Постачальника послуг за 24 
години про свій намір використовувати транспортний засіб. 
2. Карітас України оплачує повну ставку, як буде визначено у Договорі з Постачальником 
3. У разі якщо Постачальник послуг не зможе надавати послуги з будь яких причин, Карітас України залишає за собою право 
запитувати подібні послуги від інших постачальників послуг. 
4. Здійснити оплату за фактично надані послуги з усією підтверджуваною документацією (маршрутний лист, акт виконаних 
послуг/робіт, запит на послуги) 
5. Карітас України зобов’язана дотримуватися обмеження навантаження, повідомленого йому Постачальником послуг 
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6. Карітас України не несе відповідальності за оплату будь-яких зборів за дорожній рух, понесених водієм Постачальника 
послуг, а також за будь-які пошкодження майна, аварії, крадіжки або втрати транспортного засобу під час оренди. 
7. Карітас України не несе відповідальності за проживання та харчування водія під час виїздів. 
8. Карітас України не несе відповідальності за витрати на технічне обслуговування та/або ремонт автомобіля протягом 
періоду оренди.  
 
 
 

Додаток А 

Комерційна пропозиція 

Опис Відповіді учасників торгів Потрібні 
необхідні 

документи? 
Короткі відомості про компанію  Презентація компанії, посилання на сторінку сайту з інформацією 

про компанію…  Так 

Повна юридична назва компанії  Так 
Юридична адреса  Так 
Код ЄДРПОУ Надайте витяг з ЄДР Так 
Номер податкової реєстрації або 
його еквівалент 

Надайте витяг  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 
Кількість працівників/ водіїв  Ні 
Кількість авто в автопарку   
Чи належите ви мережі 
постачальників послуг в Україні? 
Якій? 

 
Ні 

 
T 
 
 

Технічна частина 
Чи є у вас орендні авто в Києві? Так/Ні  
Вкажіть кількість авто які можете виділити 
для проекту за типами авто в Києві: 
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1.  Седан (4 місця + водій) кількість, марка 
авто, рік 

 

2. Позашляховик (4 місця + водій) 
кількість, марка авто, рік 

 

3. Пікап (4 місця + водій) кількість, марка авто, 
рік 

 

4. Пасажирський мікроавтобус (8 місць) 
кількість, марка авто, рік 

 

Чи є у вас сервісні центри в Полтаві? Так/Ні  
Вкажіть кількість авто які можете виділити 
для проекту за типами авто в Полтаві: 

 

1.  Седан (4 місця + водій) кількість, марка 
авто, рік 

 

2. Позашляховик (4 місця + водій) кількість, 
марка авто, рік 

 

3. Пікап (4 місця + водій) кількість, марка авто, 
рік 

 

4. Пасажирський мікроавтобус (8 місць) 
кількість, марка авто, рік 

 

  
 
 

Додайте файл з комплектацією та технічними характеристиками авто, що ви пропонуєте 
 
 
 

Комерційна частина 
 
Прохання обрати одну з моделей оплати, яка більш підходить вашій компанії: 
1. Оплата за 1 км (включають всі витрати 
оренди авто, паливо, водія, страхування 
інше) 

Так/Ні 

2. Оплата за 1 день (включають всі витрати 
оренди авто, паливо, водія, страхування 
інше) 

Так/Ні 

Якщо ви обираєте п.2, вкажіть ліміт денних 
пробігів у разі таких 

 

 
Вартість оренди автомобілів за їх типами відповідно до обраної моделі оплати 1 або 2 

 

Ціна оренди авто Київ, грн/день з ПДВ  
1.  Седан (4 місця + водій)   

2. Позашляховик (4 місця + водій)   
3. Пікап (4 місця + водій)   

4. Пасажирський мікроавтобус (8 місць)   
Ціна оренди авто Полтава, грн/день з ПДВ  
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1.  Седан (4 місця + водій) кількість, марка 
авто, рік 

 

2. Позашляховик (4 місця + водій) кількість, 
марка авто, рік 

 

3. Пікап (4 місця + водій) кількість, марка 
авто, рік 

 

4. Пасажирський мікроавтобус (8 місць) 
кількість, марка авто, рік 

 

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. 

 


