ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
проводить тендер на закупівлю БФУ і картриджів Xerox.
Компанії, що бажають взяти участь в тендері, повинні надіслати сканкопію заявки на
участь в тендері до 16 квітня 2020 року (включно) електронною поштою на адресу:
tender@mtb.ua.
Додатки: «Заявка» - розташована нижче в оголошенні;
«Технічне завдання» буде направлено у відповідь на сканкопію заявки.
Тендерні пропозиції, в непрозорих конвертах, з поміткою "Тендер на закупівлю БФУ і
картриджів Xerox " направляти в термін до 23 квітня 2020 року (включно до 17:30) за
адресою: 65026, м.Одеса, Польский узвіз, 11, ПАТ « МТБ БАНК » (3 поверх, ліфт з лівого
боку), з поміткою «Тендерний комітет». На конверті прохання також вказати найменування
Вашої фірми.
Тендерна пропозиція має містити:
• оригінал Заявки на участь в тендері;
• комплект наступних документів:
• для юридичних осіб:
 Опис державного реєстратора з кодом доступу, за яким можна перевірити діючу
редакцію Статуту - для юридичних осіб, останні зміни до Статуту яких внесені до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (надалі - ЄДР) після 01.01.2016 р.;
 копія діючої редакції Статуту (копія Статуту повинна обов'язково включати в себе
сторінки із повноваженнями органів управління юридичної особи) - для юридичних
осіб, останні зміни до Статуту яких зареєстровані в ЄДР до 01.01.2016 р.;
 повний Витяг з ЄДР про юридичну особу (з даними про реєстраційні дії);
 документ про призначення керівника юридичної особи (наказ, рішення учасників /
акціонерів тощо);
 довіреність (якщо представляти інтереси юридичної особи/ підписувати
договір/договори від імені юридичної особи буде не керівник підприємства
юридичної особи);
 для юридичних осіб - товариств з обмеженою / додатковою відповідальністю баланс підприємства / довідка про чисті активи за квартал, що є найближчим до
дати проведення тендеру, за підписом бухгалтера / головного бухгалтера
підприємства;
 Витяг з реєстру платників ПДВ (надається у випадку, якщо юридична особа є
платником ПДВ)/ Витяг з Реєстру платників єдиного податку (надається у випадку,
якщо юридична особа є платником єдиного податку);
 копію ліцензії на проведення відповідних робіт, послуг (якщо у відповідності до
чинного законодавства України вимагається наявність ліцензії для проведення
такого виду робіт/послуг);
 копію сертифікатів відповідності (у разі наявності у юридичної особи такого
документу та/або у разі, коли наявність такого документу є обов’язковою
відповідно до вимог діючого законодавства України);
 гарантійний умови (у разі наявності у юридичної особи такого документу та/або у
разі, коли наявність такого документу є обов’язковою відповідно до вимог діючого
законодавства України);
 перелік товарів, робіт, послуг із розрахунком їх вартості, на підставі якого буде
встановлюватися «Договірна ціна».
• для Фізичних осіб-підприємців:

 копія Виписки з ЄДР або свідоцтва про державну реєстрацію (для ФОП, інформація
в ЄДР про яких не змінювалася після 07.05.2011 р.);
 Витяг з реєстру платників ПДВ (надається у випадку, якщо фізична особапідприємець є платником ПДВ)/ Витяг з Реєстру платників єдиного податку
(надається у випадку, якщо фізична особа-підприємець є платником єдиного
податку);
 копію ліцензії на проведення відповідних робіт, послуг (якщо у відповідності до
чинного законодавства України вимагається наявність ліцензії для проведення
такого виду робіт/послуг);
 копію сертифікатів відповідності (у разі наявності у фізичної особи-підприємця
такого документу та/або у разі, коли наявність такого документу є обов’язковою
відповідно до вимог діючого законодавства України);
 гарантійний умови (у разі наявності у фізичної особи-підприємця такого документу
та/або у разі, коли наявність такого документу є обов’язковою відповідно до вимог
діючого законодавства України);
 перелік товарів, робіт, послуг із розрахунком їх вартості, на підставі якого буде
встановлюватися «Договірна ціна».
•

•
•

Додатково надається наступна інформація та документи:
тендерна пропозиція, виконана згідно технічного завдання, засвідчена підписом
уповноваженої особи учасника тендеру і його печаткою (за наявності).До даного
документу повинна бути внесена уся інформація згідно вимог, що заявлені в
технічному завданні;
дата заснування учасника тендеру, стаж і досвід роботи на ринку, актуальні
рекомендації замовників (2017 – 2019 рр.);
підтвердження готовності відкрити поточний рахунок у ПАТ «МТБ БАНК» (в разі
перемоги в даному тендері) або наявності такого.

Копії наданих документів повинні бути оформлені належним чином, підписані
уповноваженою особою учасника тендеру та засвідчені його печаткою (за наявності).
Для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном (0482) 301-386 або
електронною поштою за адресою: tender@mtb.ua. - Мациєвська Олеся Анатоліївна
(Технічний секретар Тендерного комітету).
Для участі в тендері не допускаються учасники (їх участь в тендері може бути
призупинено) у випадках, якщо відносно учасника ведуться справи в судових,
податкових або правоохоронних органах, або вони:
• оголошені банкрутами, або в суді наявна справа про банкрутство;
• перебувають у стані ліквідації;
• не мають ліцензії на використання відповідних робіт/надання послуг в Україні (якщо у
відповідності до чинного законодавства України вимагається наявність ліцензії для
проведення такого виду робіт/послуг);
• надали необ'єктивну інформацію про свою професійну готовність виконати
замовлення.
З повагою,
Тендерний Комітет ПАТ «МТБ БАНК».

