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                                                                                «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» 
                                                                                  Лисюку Р.П. 
 

 ЗАПРОШЕННЯ 
до участі у  переговорній процедурі закупівлі 

 
       Запрошуємо Вас взяти участь у  переговорній процедурі закупівлі,  яка застосована 
комітетом  з конкурсних торгів  Володимир-Волинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №5 відповідно до ч. 2 п.2, ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», а 
саме «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником 
(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи».  
Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути встановлена у відповідній 
грошовій формі та відповідати встановленим тарифам та іншим незабороненим 
законодавством формам.  
Очікувана вартість процедури –  715010грн.20коп(   сімсот п’ятнадцять тисяч десять 
гривень двадцять коп..), ПДВ – 143002грн.04коп ( сто сорок три тисячі дві гривні 
чотири коп.) 
Предмет закупівлі - (35.30.1. – послуга  - пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої 
води (пара та гаряча вода) 
Обсяг закупівлі: 510,6 Гкал 
      Просимо Вас подати наступні документи, для підтвердження кваліфікаційним 
критеріям відповідно до  ст..17  Закону України «Про здійснення державних  закупівель»: 

1. Інформацію про наявність обладнання та матеріально – технічної бази, наявність працівників 
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, достовірність якої повинна бути 
підтверджена: 

-     переліком обладнання та матеріально-технічної бази. 
-     переліком працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
для     
      виконання умов договору про закупівлю які прийматимуть участь у виконанні умов  
      договору. 
2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: 



      - копії договорів з контрагентами на поставку послуг, що були укладені протягом 
попередніх      
      двох років. 

   5.   Наявність фінансової спроможності:    
 копія балансу за останній звітний період; 
 копія звіту про фінансові результати за останній звітний період; 

    -     копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період. 
 6. Документи, які повинен подати Учасник-юридична (фізична) особа для 
підтвердження сплати     
     податків і зборів (обов'язкових платежів), платоспроможності: 
     - оригінал довідки (або нотаріально завірена копія), з податкової інспекції про 
відсутність  
     заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на момент розкриття; 
7. У разі підписання документів пропозиції конкурсних торгів керівником: 
 
- завірені копії виписки з протоколу засновників та наказу про призначення (в разі якщо 
засновником є одна фізична особа, яка і є керівником підприємства, достатньо наказу 
про власне призначення на посаду керівника); 
8. У разі підписання документів іншою особою: 
- завірені копії довіреності, або доручення, або інших документів (наданих керівником 
підприємства, повноваження якого підтверджені вище визначеним чином), що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 
9.  Оригінал або завірену копію довідки з обслуговуючого банку про наявність рахунку 

(ків) в  
учасника із зазначенням всіх банківських реквізитів та відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами (в тому числі простроченої) не більш ніж 
чотирнадцятиденної давнини відносно до дати розкриття пропозицій; 
10.  Документальне підтвердження провадження учасником конкурсних торгів 

господарської  
діяльності відповідно до положень статуту, а саме: 
- завірену копію статуту; 
- завірену копію довідки про включення до ЄДРПОУ; 

  - завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 
  - завірену копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП); 
- завірену копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість 
чи         єдиного податку; 
- лист (складений в довільній формі) учасника про наявність/відсутність підстав для 
відмови замовником учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 
Закону. 
- проект договору про закупівлю згідно форми типового договору  
 
Просимо прибути Вашому представнику 0 09.00 год. 25. 12.2014 року для проведення 

попередніх переговорів. 

Відповідальний за проведення процедури закупівлі –  Костюк І.Р. 

Довідки за тел.:  30555 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                            І.Р.Костюк                                      
 
 
 
                                                                                                                        Додаток № 1 



ФОРМА  
КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ З ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ: 
 

1. Повне найменування учасника  
2. Юридична та фактична адреса учасника  
3. Код ЄДРПОУ учасника   
4. Банківські реквізити  
5. Телефон (факс), е-mail  
6. Предмет закупівлі  
7. Код ДК 016-97  

 
 
 

Найменування  Кількість 
 

Од.ви
м 

Ціна за од.  
грн.  

без ПДВ 
 

Сума 
грн. 

без ПДВ 

Послуги з  
постачання теплової 
енергії 

 Гкал   

   Всього  
   ПДВ 20%  
   Разом з ПДВ  

 
 
 
Загальна вартість пропозиції ________________________________ (зазначити прописом). 

 
 
 
 
  

        

   

 


