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Вих № 2503/04 від 29.03.2019 р.

Загальні відомості про учасника
№п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Загальні відомості про Учасника
торгів
Повне найменування Учасника для
юридичних осіб або прізвище, Ім’я по
батькові ( для фізичних осіб )
Місце та дата проведення державної
реєстрації учасника
Організаційно-правова форма
Юридична адреса :
Місцезнаходження :
Поштова адреса :
Телефон, факс :
Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний
номер для фізичних осіб
Назва банку та банківські реквізити
Відомості про керівника ( П.І.Б. , посада,
телефон )
Перелік контактних осіб та їх телефони .
які уповноважені діяти від імені
Учасник

Основна спеціалізація. Напрямки
діяльності

ФОП Федосєєв К.Л.

Інформація
Фізична особа-підприємець Федосєєв Кирило
Леонідович
Виконавчий комітет Кам'янець-Подільської міської
ради 09.08.2018 26760000000021556
Платник єдиного податку
м. Кам’янець-Подільський, вул. Соборна, 13
м. Кам’янець-Подільський, вул. Соборна, 13
+380985935740
3602400035
р/р 26007025902001 ПАТ «Альфа-Банк»,у м. Києві
МФО 300346
Фізична особа-підприємець Федосєєв Кирило
Леонідович
+380985935740
Фізична особа-підприємець Федосєєв Кирило
Леонідович
+380985935740

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним
устаткованням і програмним забезпеченням
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Вих № 2503/09 від 29.03.2019 р.

Гарантійний лист
ФОП Федосєєв Кирило Леонідович гарантує, що:
- вчиняє діяльність згідно зареєстрованих видів діяльність, які підтверджено випискою з
державного реєстру юр.осіб та фізичних – осіб підприємців з переліком видів діяльності;
- не отримував відповідних дозволів, ліцензій, свідоцтв, патентів так як продаж комп'ютерного
обладнання
згідно діючого законодавства України цього не передбачає;
- знаходиться на спрощеній системі оподаткування, є платником єдиного податку 2 групи
та відповідно до норм чинного Законодавства України не зобов’язаний складати натупні
документи - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів.. Дана
вимога встановлюється для учасників торгів – юридичних осіб.

ФОП Федосєєв К.Л.
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Вих № 2503/03 від 29.03.2019 р.

Довідка
щодо застосування заходів із захисту довкілля

Цим листом ФОП Федосєєв Кирило Леонідович повідомляє про застосування заходів
захисту довкілля під час виготовлення та постачання товарів, що є предметом закупівлі. У тому
числі утилізація тари та побутових відходів.
Вся продукція, яка виробляється, ввозиться та реалізується – є безпечною для навколишнього
середовища, а також життя та здоров’я громадян. Товар за своїми фізико-хімічними показниками
відповідають вимогам захисту довкілля.

ФОП Федосєєв К.Л.
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Вих № 2503/05 від 29.03.2019 р.

ДОВІДКА
ФОП Федосєєв Кирило Леонідович, відповідає за зміст своїх тендерних
пропозицій та достовірність внесених до них даних, та дотримується норм чинного
законодавства України, в тому числі:
Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII (із подальшими
змінами);
- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р. № 1702-VII (із
подальшими
змінами);
- Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"» від 16 вересня 2015р.
№549/2015;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання
фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та
надання
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та
Луганської
областей»;
- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. (із подальшими змінами) №1035
«Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої
території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово
окуповану територію»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1147 «Про
заборону
ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»
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Вих № 2503/01 від 29.03.2019 р.

Лист згода на обробку персональних даних
На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» я, Федосєєв Кирило
Леонідович, фізична особа-підприємець, 1998 року народження, паспорт серія HM917614 виданий
Приморським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області «28» серпня 2014 р., адреса реєстрації:
Хмельницька обл., 32300, м. Кам'янець-Подільський, вул. Тімірязєва, буд. 114-А, ідентифікаційний номер
3602400035, даю згоду на обробку персональних даних з метою участі у даних торгах та укладання
договору, і в межах цього договору.
Ця згода видана на невизначений термін.
Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання,
адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь - які
інші дії (операції) з персональними даними (ст. ст. 12 -15 Закону України «Про захист персональних
даних»).
Під персональними даними я розумію будь - яку інформацію, що відноситься до мене як до суб’єкта
персональних даних та до інших працівників (представників), у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік,
місяць, дата і місце народження, адреса проживання, паспортні дані, свідоцтво про державну реєстрацію,
свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані,
інші відомості які надаю для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та
господарських відносинах.
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Вих № 2503/08 від 29.03.2019 р.

Гарантійний лист

про відсутність підстав відмови замовником учаснику в участі
у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

Я, ФОП Федосєєв Кирило Леонідович, (далі - Учасник), в особі Федосєєв Кирило
Леонідович, підтверджую, що Замовник не має жодної з підстав для відмови нам в участі у
процедурі закупівлі, визначених у частинах першій і другій цієї статті Закону України «Про
публічні закупівлі», а саме:
1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного
правопорушення;
3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1
статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
4) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих
мотивів, не має не знятої та не погашеної у встановленому законом порядку судимості;
5) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, немає не знятої або не погашеної у
встановленому законом порядку судимості;
6) учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього
не відкрита ліквідаційна процедура;
7) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань";
8) учасник не має антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми. Дана вимога зазначається у разі якщо вартість закупівлі товару
(товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.
9) учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
10) учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
11) про фізичну особу-підприємця Федосєєв Кирило Леонідович у Єдиному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутня інформація, передбачена частиною
другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» про кінцевого бенефіціарного власника(контролера), відповідно до Закону «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.03 р. № 755-І
структуру власності повідомляють лише юридичної особи.
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Вих № 2503/06 від 29.03.2019 р.

Довідка

про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Я, фізична особа-підприємець Федосєєв Кирило Леонідович,
повідомляю, що маю досвід та необхідну матеріально-технічну базу,
спеціалізоване обладнання, сервісний центр по обслуговуванню та
комплектації техніки, складські та офісні приміщення, а також відповідний
кваліфікований персонал, що буде залучений та має досвід для здійснення
даної закупівлі згідно вимог замовника, у разі якщо мою пропозицію буде
акцептовано.
НАЙМЕНУВАННЯ

КІЛЬКІСТЬ

ОРЕНДОВАНЕ/ВЛАСНЕ

ТЕХНІЧНИЙ
СТАН

КОМПЛЕКС ІЗ ЗАПРАВКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОПІЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ЛАЗЕРНОГО ТА СТРУМЕНЕВОГО ТИПУ, КАМЕРИ
ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ КОПІЮВАЛЬНОГО ТА
ДРУКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІКИ ТА
ОБЛІКУ (СТЕЛАЖІ, ФАСУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ,
СКАНЕРИ ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА ОБЛІКУ)
НАБІР ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРОГРАМНИХ
ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕМОНТУ, ДІАГНОСТИКИ ТА
НАЛАШТУВАННЯ (ПАЯЛЬНА СТАНЦІЯ, ІНСТРУМЕНТ,
ДІАГНОСТИЧНІ ПЛАТИ, ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ,
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ .)
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ТА ОФІСНЕ ПРИМІЩЕННЯ ЗА
АДРЕСОЮ: М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ.
СОБОРНА, 13 (ПЛОЩА 90 М2)
СКЛАД ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІКИ ЗА АДРЕСОЮ:
М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. СОБОРНА, 13
(ПЛОЩА 82 М2)
АВТОМОБІЛЬ MERCEDES-BENZ SPRINTER

12

ВЛАСНЕ

ЗАДОВІЛЬНИЙ

23

ВЛАСНЕ

ЗАДОВІЛЬНИЙ

15

ВЛАСНЕ

ЗАДОВІЛЬНИЙ

1

ВЛАСНЕ

ЗАДОВІЛЬНИЙ

1

ВЛАСНЕ

ЗАДОВІЛЬНИЙ

1

ВЛАСНЕ

ЗАДОВІЛЬНИЙ

Наявні сервісні центри у м. Луцьк, Тернопіль, Миколаїв, Львів, Павлоград та
інших містах України.
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Вих № 2503/07 від 29.03.2019 р.
ДОВІДКА
ПРО НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
№

ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ

ПОСАДА ПРАЦІВНИКА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

1

КОРСУНЬ ВІТАЛІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛОГІСТИКА,

МЕНЕДЖМЕНТ

2

ЗНАХОДЬКО РОМАН ПЕТРОВИЧ

3

МРІЙКО СЕРГІЙ КИРИЛОВИЧ

4

ЖОВТАНЬ ДМИТРО
ВАСИЛЬОВИЧ

ТЕХНІК, ДОСТАВКА,
СУПРОВІД

ЕКОНОМІЧНА

2 РОКИ
(ОСВІТА
ВИЩА)
2 РОКИ
(ОСВІТА
ВИЩА)
1 РІК (ОСВІТА
ВИЩА)
2 РОКИ
(ОСВІТА
ВИЩА)

5

КОРДОН ГАЛИНА ГРИГОРІВНА

БУХГАЛТЕРІЯ,

ЕКОНОМІЧНА

1 РІК (ОСВІТА
ВИЩА)

П/П

ПРАЦІВНИКА

МЕНЕДЖЕР
ТЕХНІК,
КОНСУЛЬТАЦІЯ,
СЕРВІС
ТЕХНІК, МОНТАЖ,
ГАРАНТІЯ

СКЛАД

ФОП Федосєєв К.Л.

ЕКОНОМІЧНА
ЕКОНОМІЧНА

ДОСВІД
РОБОТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Федосєєв Кирило Леонідович

реєстраційний номер облікової картки 3602400035
Адреса: 32300 Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Соборна, буд. 13, fedkp300@ukr.net, тел. +380985935740
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вих № 2503/02 від 29.03.2019 р.

Лист – згода на підписання істотних умов договору

Я, ФОП Федосєєв Кирило Леонідович, погоджуюсь з усіма істотними умовами договору згідно з
Додатком до документації конкурсних торгів та зобов’язуюсь їх підписати у разі акцепту моєї цінової
пропозиції.

ФОП Федосєєв К.Л.

