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м.Київ                       «13»березня 2017р. 
 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 (далі – „Запит”) 

 
Національний комітет Товариства Червоного Хреста України (далі – «Організатор») 
оголошує конкурс на місцеву закупівлю страхових послуг.  

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля послуг необхідна для страхування 
автомобілів мобільних медичних бригад згідно проекту «Мобільні клініки», що фінансується 
Міжнародною Федерацією Червоного Хреста, Фінським Червоним Хрестом. 

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг  
 
 

№ 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Назва 
 
 
 
 
 
Обовязкове страхування 
цивільно-правової 
відповідальності власників  
наземних транспортних засобів 
на 12 місяців 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добровільне страхування 
транспортних засобів за 
програмою КАСКО на 12 
місяців 

Кількість 
 
 
 
 
 
3 авто 
«Газель», AG-G 
322214 ШМДВ 
(швидка 
медична 
допомога) 
 
 
 
 
2 авто 
VW T6  
Transporter 
Kombi 
 
1 авто VW T5  
Transporter 
Kombi 
 
 
3 авто 
«Газель» AG-G 
32214 ШМДВ 
(швидка 
медична 
допомога) 
 
 
 
 
2 авто 
VW T6  

Додаткова інформація  
 
 
 
 
 
Автомобілі працюватимуть 
на підконтрольній території 
Луганської та Донецької 
областей 
1 автомобіль знаходиться у 
м.Запоріжжя, 1 – у 
м.Дніпро, 1 – у 
м.Слав’янськ 
Донецької обл. 
 
1 автомобіль знаходиться у 
м.Запоріжжя, 1 – у 
м.Слав’янськ Донецької 
області 
 
Знаходиться у м.Дніпро 
 
 
 
 
Автомобілі працюватимуть 
на підконтрольній території 
Луганської та Донецької 
областей 
1 автомобіль знаходиться у 
м.Запоріжжя, 1 – у 
м.Дніпро, 1 – у 
м.Слав’янськ 
Донецької обл. 
 
1 автомобіль знаходиться у 
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Transporter 
1 авто VW T5  
Transporter 
Kombi 

м.Запоріжжя, 1 – у 
м.Слав’янськ Донецької обл 
Знаходиться у м.Дніпро 
 

    
    
    

 
Термін  виконання робіт та надання послуг 

         5 робочих днів з моменту підписання договору 
 

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Безготівковий розрахунок Цінова пропозиція, Додаток 1 до Запиту 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів або виконавця 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним 
вимогам 

Досвід роботи у сфері надання страхових 
послуг не менше 10 (десяти) років 

Копії свідоцтва про державну реєстрацію  
або Виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, Витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, в якому зазначаються 
основні види діяльності, свідоцтва про 
реєстрацію платника податку на додану 
вартість або Витяг з реєстру платників 
єдиного податку, або довідки з 
податкового органу про обрання системи 
оподаткування  та ліцензії  

Право на здійснення підприємницької 
діяльності 

Копії свідоцтва про державну реєстрацію  
або Виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, Витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, в якому зазначаються 
основні види діяльності, свідоцтва про 
реєстрацію платника податку на додану 
вартість або Витяг з реєстру платників 
єдиного податку, або довідки з 
податкового органу про обрання системи 
оподаткування  та ліцензії  

Наявність ліцензії на страхові послуги Копія ліцензії 

Учасник Угоди «Про пряме врегулювання 
збитків» від 24.03.2016р. 

Копія підписаної Угоди 

Автомобілі повинні бути застраховані без 
врахування зносу запчастин 

Гарантійний лист. Договір 

Франшиза за ризиком пошкодження повинна 
бути не більшою 1 % (одного відсотка) від 
вартості автомобіля 

Гарантійний лист. Договір 

Наявність структурних підрозділів СК у 
кожному обласному центрі 

Перелік структурніх підрозділів, 
скріплений підписом та печаткою. Договір 

Страхувальник має право здійснювати ремонт 
автомобілів на профільній гарантійній СТО 

Договір 
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Дія Договору про надання страхових послуг 
повинна розповсюджуватись на територію 
Луганської та Донецької областей, 
підконтрольну уряду України. 

Договір 

Страхувальник повинен бути повним членом 
моторно-транспортного страхового бюро 
України 

Документ, підтверджуючий членство в 
МТСБУ 

 

Склад цінової пропозиції: 

1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту, рахунку-фактури, пропозиції, 
прайс-листа, офіційного листа, тощо; 

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам 
(див. таблиці вище). 

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з 
наступним: 
 

 участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів 
забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено 
або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в 
односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником 
за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації. 

 пропозиція може бути  відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є які-
небудь докази, що підписання договору або контексті виконання контракту 
включають в себе хабарництво або будь-які незаконні дії. 

 
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з 
постачальниками:  
Мукомела Василь Петрович, координатор проекту. Тел.: 066 358 82 87, 
 e-mail: redcross134@gmail.com 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: 
01004, м.Київ, вул. Пушкінська, буд. 30  
або на електронну пошту:  redcross134@gmail.com  
до 12.00 20 березня 2017 року  (включно). 
Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку 
серед поданих цінових пропозицій Комісією з розгляду заявок та прийняття рішення 
відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до 
предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових 
пропозицій Комісією обирається пропозиція з найнижчою ціною та 
постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем 
процедури місцевої закупівлі. 
 
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 2 робочих днів з дати 
розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам 
не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом 
надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі поштою або 
електронною поштою.  
 
Додаткова інформація: у березні 2017 р. будуть застраховані 2 автомобілі «Газель» AG-
G 32214 ШМДВ, швидка медична допомога ( знаходяться у м.Запоріжжя та у м.Дніпро), 1 
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автомобіль VW T5 Transporter Combi (знаходиться у м.Дніпро), 1 автомобіль VW T6 
Transporter Combi (знаходиться у м.Запоріжжя). 
Автомобіль «Газель» AG-G 32214 ШМДВ (швидка медична допомога) та автомобіль VW T6 
Transporter Combi, які знаходяться у м.Славянськ, Донецької області, будуть застраховані 
у квітні 2017 року. 
Орієнтовна вартість одного автомобіля «Газель» AG-G 32214 ШМДВ складає 250 000,0 грн. 
Орієнтовна вартість одного автомобіля VW Transporter складає 890 000,0 грн.  
Автомобілі «Газель» AG-G 32214 ШМДВ укомплектовані бензиновими двигунами об’ємом 
2890 см3. 
Автомобілі VW T6 Transporter Combi та VW T5 Transporter Combi укомплектовані дизельними 
двигунами об’ємом 1968 см3. 

 
 
 
 

Додаток 1 До Запиту 
 

Список необхідних послуг 
 

 

№ Назва 
Кількість  
автомбілів 

Вартість 
(грн./зазначити 
без ПДВ чи з 
ПДВ) за од. 

Вартість 
(грн./зазначити 
без ПДВ чи з 
ПДВ)  

1. 

Обовязкове страхування 
цивільно-правової 
відповідальності 
власників  
Наземних транспортних 
засобів на 12 місяців 

3 авто 
«Газель»AG-G 
32214 ШМДВ 
Медична  
допомога 
2012 – 2014 р.в. 

 

 

  

2 авто VW T6  
Transporter 
Combi, 1 авто 
VW T5  
Transporter 
Combi 2015 р.в. 
 

  

2. 

Добровільне 
страхування 
транспортних засобів за 
програмою КАСКО на 
12  
місяців 

3 авто 
«Газель» 
AG-G 32214 
ШМДВ 
Медична 
допомога 
 

  

  

2 авто VW T6  
Transporter 
Combi, 1 авто 
VW T5 
Transporter 
Combi 

  

 
 
Умови оплати: (рекомендовано 80% передплата, 20 % протягом 5-ти робочих днів  
після отримання полісів та договорів страхування) 
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Термін поставки: 5 (п’ять) робочих днів з часу отримання передплати 
Умови поставки: 
Додаткова інформація: 

Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної страхової компанії 
 

Голова тендерної комісії                                                 О.Г.Вареник 


