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Додаток 1 

19.08.2016 року          м. Львів  

 

Запрошення до участі у тендері 

з надання послуг оренди транспортного засобу з водієм 

 

Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру  

1.1. Вступ  
Громадська організація «Інститут Регіонального Розвитку» (ГО «ІнРеР»), 

неприбуткова організація, не платник ПДВ та податку на прибуток, оголошує тендер 
з надання послуг на оренду транспортного засобу з водієм. Закупівля послуг 

здійснюватиметься за рахунок коштів Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках субгранту проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 

(ЗМФІ-II) впровадження» у частині надання допомоги у запровадженні бюджету 
участі в українських містах у рамках компоненту «Посилення практики участі 

громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні в Україні»  
 

Послуга. Оренда транспортного засобу з водієм 
Предмет послуги: надання в оренду транспортного засобу з водієм для поїздок 

за маршрутом Львів-Чернівці-Львів, Львів-Рівне-Львів, Львів-Хмельницький-Львів 
(6 поїздок) 

Термін реалізації: серпень-жовтень 2016 року 

Діяльність: надання в оренду транспортного засобу з водієм для поїздки 
команди проекту та перевезення мультимедійного обладнання для проведення 

заходів проекту з міста Львів у міста Чернівці, Рівне, Хмельницький (6 поїздок) 
 

Форма оплати послуг: безготівкова оплата. 

Факт отримання цієї пропозиції не може розглядатись як зобов’язання щодо 
укладання договору з боку ГО «Інститут Регіонального Розвитку». Учасник несе усі 

витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозицій, а Замовник у будь-
якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату 

проведення тендеру.  
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Специфікації послуг з оренди транспортного засобу з водієм зазначені у Розділі 
2.  

1.2.Кваліфікаційні вимоги  

Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам:  

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або 

Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;  

- Копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або 
Свідоцтва про сплату єдиного податку або витяги з реєстрів платників ПДВ та 

платників єдиного податку;  

- Рекомендаційні листи (в разі наявності).  

 

1.3. Подача тендерних пропозицій  

Для участі у тендері просимо надати свою пропозицію у друкованому або 
електронному вигляді (на вибір):  

- на поштову адресу: 79008, м. Львів, пл.Галицька, 7;  

- на електронну пошту: info@institute.lviv.ua    

Кінцевий термін подачі пропозицій: 29 серпня 2016 року до 14:00.  

Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього тендеру, необхідно надсилати 
електронною поштою на адресу orest_mykyta@ukr.net    

Контактна особа: Орест Микита.  

 

Для участі у тендері необхідно надати:  

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог.  

2. Додаток № 1.1.: Загальні відомості про учасника.  

3. Додаток № 1.2: Кошторис послуг на оренду транспортного засобу з водієм.  

mailto:info@institute.lviv.ua
mailto:orest_mykyta@ukr.net
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Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх 
тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.  

Надані у друкованому вигляді або надіслані у PDF-форматі копії документів 

мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої 
інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.  

У разі, якщо цінова пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну 
подачі цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то 
така пропозиція не розглядається тендерним комітетом.  

 

1.4. Оцінка тендерних пропозицій учасників  

Отримані пропозиції щодо надання послуг з оренди транспортного засобу з 

водієм будуть розглянуті та проаналізовані на основі наступних критеріїв оцінки, а 
саме:  

1. Професійний досвід надання послуг оренди ТЗ з водієм.  

2. Повний перелік послуг відповідно до наданих специфікацій.  

3. Вартість надання послуг.  

4. Відповідність вимогам тендеру.  

 

1.5. Інформування учасників  

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за 
результатами оцінки, та надсилає всім учасникам повідомлення про результати 

проведеного тендеру.  

 

Розділ 2: Специфікації надання послуг оренди транспортного засобу з 
водієм 

 
Послуга. Оренда транспортного засобу з водієм 

Кількість поїздок: 6 поїздок в міста Рівне, Чернівці, Хмельницький 

Дата проведення: серпень-жовтень 2016 року 
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Послуги оренди передбачають:  

1. Надання в належному технічному стані транспортний засіб (легковий 
автомобіль), з наявним пальним для переміщення за маршрутами: Львів-

Чернівці-Львів, Львів-Рівне-Львів, Львів-Хмельницький-Львів та переміщення 
в цих населених пунктах до місця проведення заходу. 

2. Надання водія з відповідними супровідними документами для керування 
транспортним засобом (легковим автомобілем) та технічним обслуговуванням 
його під час переміщення за маршрутом Львів-Чернівці-Львів, Львів-Рівне-

Львів, Львів-Хмельницький-Львів. 

3. Усі витрати пов’язані з перебуванням водія під час надання в оренду 

транспортного засобу для переміщення за маршрутами (проживання, 
харчування тощо) покладаються на організацію (компанію, установу), що надає 

транспортний засіб в оренду. 

4. Транспортний засіб, який надається в оренду, повинен містити не менше 
трьох пасажирський місць та мати достатнє багажне відділення для перевезення 

мультимедійного обладнання замовника, а водій повинен відповідати 
кваліфікаційним вимогам, згідно чинного законодавства України 
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Додаток 1.1 

Загальні відомості про учасника 

 
________________________________________________________________________________ 

Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця 
 
________________________________________________________________________________ 

Юридична адреса  
 

________________________________________________________________________________ 
Фактична адреса / Місце провадження господарської діяльності  
 

________________________________________________________________________________ 
Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер 

 
________________________________________________________________________________ 
Прізвище, ім’я, по батькові керівника  

 
________________________________________________________________________________ 

Контактна особа 
 
________________________________________________________________________________ 

Телефон, факс 
 
________________________________________________________________________________ 

Електронна пошта 
 

________________________________________________________________________________ 
Адреса веб-сайту 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Досвід з надання в оренду ТЗ 
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Додаток 1.2. 
КОШТОРИС 

послуг з надання в оренду транспортного засобу з водієм 

 
Послуга. Надання в оренду ТЗ з водієм 

 
Кількість поїздок: 6 поїздок в міста Рівне, Чернівці, Хмельницький  

Дата виконання: серпень-вересень 2016 року 

 

№ Статті витрат  Кількість Термін 

викона

ння 

Вартість, 
 грн. 

     

1 Надання в оренду ТЗ з водієм за 
маршрутом Львів-Чернівці-Львів 

2  

 

 

2 Надання в оренду ТЗ з водієм за 
маршрутом Львів-Рівне-Львів 

2  

 

 

3 Надання в оренду ТЗ з водієм за 

маршрутом Львів-Хмельницький-
Львів 

2  

 

 

 

Всього 
 

   

 


