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л д . ЛОІЇг
№
на №_____________ від______________
Відділ освіти Ковельської РДА
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми Державне підприємство «Волиньторф», надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі брикетів
торфових

№
п/п
1.

Найменування предмету закупівлі
ДК 021-2015 - 09110000-3 Тверде
паливо (брикети торфові)

Одиниці
виміру
т.

Кількість

421

Ціна за
одиницю 3
(грн.)

Загальна
сумаз
ПДВ
(грн.)

1428,21

601276,41

Всього 3
ПДВ**
(грн.)

601276,41

пдв

1. Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів
поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити
товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та
розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для
Вас умовами.
3. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі
наявності обставин для цього згідно із Законом.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із
Замовником не раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну
згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній
документації.

// я^./
В.о.директора

■
■
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на №

від

Відділ освіти Ковельської РДА
Про наявність обладнання та матеріально - технічної бази

Найменування / прізвище, ім’я, по
батькові учасника
Місцезнаходження / місце проживання

Державне підприємство
«Волиньторф»
44614, вул. Сойне,15
с.Прилісне, М аневицький р-н.
Волинська обл.
00426302

Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний
номер
(03376) 4-09-63
Номер телефону / телефаксу
II. Інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази учасника,
яке задіяне при виконанні умов договору________ _____________________________
Відомості про майно
Найменування рухомого та нерухомого майна
№
п/п
С
А
В
Автомобіль
КАМАЗ.

2

Автомобіль КАМАЗ з причепом НЕФАЗ.

власне

3

Автомобіль КАМАЗ 45143-012-15 з причепом
НЕФАЗ.

власне

4

Автомобіль КАМ АЗ 55102 з причепом НЕФАЗ.

власне

5

Автомобіль КАМ АЗ 55102 з причепом НЕФАЗ.

власне

6

Автомобіль КАМ АЗ 45143-012 та причіп НЕФАЗ

власне

7

Автомобіль
КАМАЗ.

власне

8
9
10

Автомобіль ГАЗ САЗ 350701.

11
12
13

самоскид

самоскид

МДКЗ-20-11

МДКЗ-20-11

на

на

базі

власне

1

базі

Автомобіль самоскид Миёап МЭ 10442
М ашини для добування фрезерного торфу МТФ13М
М ашини штабелюючі МТФ-71 М
Котли ДКВР 10/13 3 .
Преса Б-8232 5 од.

власне
власне
власне
власне
власне
власне

2
14
15
16

Вагони ТСВ-6А
Складські приміщення
Вага автомобільна

власне
власне
власне

Підприємство має обладнання, матеріально-технічну базу, автомобільний
транспорт та складські приміщення місткістю до 3000 тонн продукції.

В.о.директора
\Л
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А/. /J. JUDtfy
на№

№

ЗЛ І
від
Відділ освіти Ковельської РДА

Довідка
про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Повідомляємо, що на підприємстві працюють висококваліфіковані спеціалісти з великим
досвідом роботи. Завдяки їхнім професійним навичкам можливо раціонально і ефективно
організувати роботи на підприємстві з додержанням норм і технологічного процесу.
На підприємстві “Волиньторф” працює 295 чоловік: із них ІТР і службовців -74 чол.,
робітників - 220 чол.
Перелік працівників, які будуть напряму задіяні при виконанні договору
Досвід Освіта і спеціальність Досвід роботи
на аналогічній
роботи
№
П.І.Б.
Посада
(років)
посаді (років)
з/п
6
4
5
2
3
1
Вища,
Киричик Іван
1
Миронович
відкриті
гірничі
20
20
Директор
роботи
Романік Віктор
Вища, розробка
2
Миколайович
родовищ та
Головний
18
18
інженер
видобування корисних
копалин
Дубровський
3
Начальник
Вища, будівництво
дільниці по
Михайло
6
6
Михайлович
видобутку
торфу

4
Майстер по
видобутку (2
чол.)
5

Начальник
дільниці по
вивезенню

Чернишова
Валентина
Григорівна,

Шадура
Олександр
Миколайович

31

10

торф у

6

Начальник
дільниці по
брикетуванн
ю

Гриневич
Микола
Георгійович

6

Середня спеціальна
Вища, розробка
родовищ та
видобування корисних
копалин
Вища, електротехнічні
системи
електроспоживання
Вища, розробка
родовищ та

31

10

6

2

Змінний
майстер
дільниці по
брикетуванн
ю (Зчол).

Суслик Сергій
Олексійович
Коваль Віктор
Іванович
Градищук
Віталій
Олександрович

22
29
14

Начальник Шеметуха Юрій
автотранспор
Тимофійович 28
тного цеху
Бідун Юдіта
Василівна
Продавець
Бідун Світлана
10
непродовольч Володимирівна
их товарів
Матвійчук
11
Валерій
Вантажник
Миколайович
Аршулік Петро
12
Гійович
Величко
Олександр
Васильович
Кобець Микола
Іванович
Коваль
Водій (7 чол.)
Володимир
Кіндратович
Зенюк Петро
Іванович
Коваль Сергій
Миколайович
Г орайчук
Микола
ПІ
^.Р рпгІЙОВИЧ
Вагар

27

видобування корисних
копалин
Середня спеціальна,
механізація та
автоматизація
торф’яного
виробництва,
технологія і
комплексна
механізована розробка
торф’яних родовищ,
товарознавство і
комерційна діяльність
Вища, розробка
родовищ та
видобування корисних
копалин
Середня

22
29
14

28

27

Середня спеціальна,
продавець
Середня, водій
24

24
Середня, водії

36
26
19
28
14
7
28

36
26
19
28
14
7
28

«А»

В.о.;
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A i. U. A P tfy № A M
на № ____________ від____
Відділ освіти Ковельської РДА
Довідка
Дата
укладання
Договору;
інформація
про
виконання
Договору
(виконано/ще
виконується)
2

Повне найменування
організації, з якою
укладено
аналогічний Договір

Предмет
закупівлі
згідно 3
Договором
(предмет
Договору)

3

4

5

1

06.02.2015,
02

Брикети
торфові

Начальник, Ціос Ігор
Павлович, (03368) 2-1283

2

10.03.2015,
118

Брикети
торфові

Начальник Семенченко
Світлана Анатоліївна,
(03374) 2-11-73

3

14.01.2015,
06

Брикети
торфові,
крихта

Начальник Грибук
Микола Васильович,
(03365) 2-13-58

4

13.03.2015,
126

Відділ освіти
Рожищенської РДА
45100,м. Рожище,
вул. Грушевського, 27
тел./факс:
(03368) 2-12-83
Відділ освіти
Локачинської РДА
45500,смт Локачі,
вул. Першотравнева,
38
(03374) 2-14-76
тел./факс:
(03374) 2-11-73
Відділ освіти
Ківерцівської РДА
45200,м. Ківерці,
вул. Киричука, 5
тел./факс:
(03365) 2-13-58
Відділ освіти Луцької
РДА
43021,м. Луцьк,
вул. Винниченка, 67
тел./факс:

Брикети
торфові,

В.о. начальника
Томаченко Олександр
Володимирович,
(0332) 72-80-96

№
з/п

1

Прізвище, ім’я, по
батькові особи, яка
відповідала за
виконання Договору від
організації, з якою
укладено аналогічний
Договір

2
(0332) 72-80-96
5

23.02.2015,
74

6

06.04.2015
2/75

7

20.02.2015,
73

8

12.02.2016,
43

9

22.02.2016,
78

10

09.03.2016,
103

11

21.03.2016,
04

12

10.03.2016,
112

13

24.03.2016,
1/75

Відділ освіти
Маневицької РДА
44600, смт.Маневичі,
вул. Горького, 4
тел./факс:
(03376) 2-12-88
Ратнівська ЦРЛ
44100, смт Ратне, вул.
Газіна, 64
(3366)30114
Маневицька ЦРЛ
44600, Волинська
обл., Маневицький рн, смт. Маневичі, вул.
Незалежності, 1
(03376)21200
Відділ освіти, молоді
та спорту
Г орохівської РДА
45700,м. Горохів,
вул. Шевченка, 15
(03379) 2-11-93
тел./факс:
(03379) 2-26-72
Маневицька ЦРЛ
44600, Волинська
обл., Маневицький рн, смт. Маневичі, вул.
Незалежності, 1
(03376)21200
Відділ освіти
Маневицької РДА
44600, смт.Маневичі,
вул. Горького, 4
тел./факс:
(03376) 2-12-88
Відділ освіти
Рожищенської РДА
45100,м. Рожище,
вул. Грушевського,
27, (03368)21283
Відділ освіти
Ратнівської РДА
44100,смт Ратно,
вул. Центральна, 19
(03366)3-01-43
Ратнівська ЦРЛ
44100, смт Ратне, вул.
Газіна, 64
(3366)30114

Брикети
торфові,
крихта

начальник відділу,
Гаврилюк Олександр
Оксентійович, т.(03376)
2-12-48

Брикети
торфові

Головний лікар Бегаль
Михайло Григорович, т.
(3366)30114

Брикети
торфові

Головний лікар Тьохта
Ігор Андрійович, (03376)
21200

Брикети
торфові

начальник Білик Віктор
Іванович,
т. 2-20-42

Брикети
торфові

Головний лікар Тьохта
Ігор Андрійович, (03376)
21200

Брикети
торфові

начальник, Давидюк
Микола Степанович,
т.(03376) 2-12-48

Брикети
торфові

Т.в.о. начальника Масюк
Василь Сергійович,
(03368)21283

Брикети
торфові

начальник відділу
Андросюк Валентин
Степанович,
(03366)3-01-43,

Брикети
торфові

Головний лікар Бегаль
Михайло Григорович, т.
(3366)30114

14

15

16

17

18

19

Шум Олександр
Брикети
Відділ освіти
Петрович,
торфові
Ковельської РДА
(03352)3-08-71
45000,м. Ковель,
вул. Незалежності, 73
(03352)3-08-71
Начальник, Пась Віктор
Брикети
Відділ освіти Камінь06.05.2016,
Іванович, (03357) 2-31-86
торфові
4-Т
Каширської РДА
44500,м. КаміньКаширський, вул.
Шевченка, 8
(03357) 2-31-86
Брикети
Начальник, Жук Надія
05.05.2016,
Відділ освіти та
торфові
Іванівна,
молоді Іваничівської
7/123
(03372) 2-11-68
РДА
5300,смт Іваничі, вул.
Банківська, 1
(03372) 2-11-68
Начальник, Пась Віктор
24.07.2017,
Відділ освіти КаміньБрикети
Іванович,(03357) 2-31-86
торфові
Каширської РДА
5-Т
44500,м. КаміньКаширський, вул.
Шевченка, 8
(03357) 2-31-86
Брикети
Головний лікар Бегаль
17.03.2017,
Ратнівська ЦРЛ
Михайло Григорович, т.
торфові
131
44100, смт Ратне, вул.
(3366)30114
Газіна, 64
(3366)30114
Брикети
Начальник Кузава Ігор
Відділ освіти
27.01.2017,1/75
Васильович, (03368)
торфові
Рожищенської РДА
21283
45100,м. Рожище,
вул. Грушевського,
27, (03368) 21283
Претензії та позови щодо невиконання або неналежного виконання договорів до
державного підприємства «Волиньторф» покупцями продукції не заявлялись.
07.04.17 2016,
02

11

«д»
В.о.директі
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AX.ti.AjQtSk №
на №_____________ від_____

Відділ освіти Ковельської РДА
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(якісні, кількісні та технічні характеристики)
Предмет закупівлі: ДК 021-2015 - 09110000-3 Тверде паливо (торфобрикет)
Кількість
ДСТУ, ТУ
Одиниця
№
Найменування продукції
виміру
(тон)
тонна
421
ДСТУ
2042-92
Торфобрикет
1.
Технічні умови
Примітка: Запропонований товар повинен відповідати вимогам діючих державних
стандартів (технічних умов).
Умови постачання
- місце поставки товарів - загальноосвітні заклади відділу освіти Ковельського
району;
- доставка замовленого товару повинна здійснюватися спеціалізованим
автотранспортом Учасника згідно з правилами перевезення з передбаченими документами
та якісним посвідченням на товар, які повинні в обов'язковому порядку бути представлені
уповноваженій особі Замовника.

Для підтвердження технічним, якісним
предмету закупівлі Учасникам необхідно надати:

та кількісним характеристикам

гарантійний лист про спроможність поставки товару у необхідній кількості та
належної якості (згідно технічних умов, які зазначені у Додатку 2);
документи щодо відповідності запропонованого товару технічним умовам та
вимогам (сертифікат якості).

ІТОРФ
М іністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державний концерн «Укрторф»
Державне підприємство «Волиньторф»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

44614, с. Прилісне Маневицького району Волинської області
тел./факс: (03376) 40963; e-mail: torf@ukr.net сайт: www.volyntorf.org
ПАТ “Державний ощадний банк України” р/р 260033021560 МФО: 303398
код ЄДРПОУ: 00426302 ІПН: 004263003115 № свідоцтва пл.ПДВ: 02502230

J f . /Л. ЛО/</)>- № М 3
на №_____________ від____
Відділ освіти Ковельської РДА
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(якісні, кількісні та технічні характеристики)
Предмет закупівлі: ДК 021-2015 - 09110000-3 Тверде паливо (торфобрикет)
Одиниця
Кількість
ДСТУ, ТУ
Найменування продукції
№
(тон)
виміру
421
тонна
ДСТУ 2042-92
Брикети торфові
1.
Технічні умови
Примітка: Запропонований товар повинен відповідати вимогам діючих державних
стандартів (технічних умов).
Умови постачання
- місце поставки товарів - загальноосвітні заклади відділу освіти Ковельського
району;
- доставка замовленого товару повинна здійснюватися спеціалізованим
автотранспортом Учасника згідно з правилами перевезення з передбаченими документами
та якісним посвідченням на товар, які повинні в обов'язковому порядку бути представлені
уповноваженій особі Замовника.
Для підтвердження технічним, якісним
предмету закупівлі Учасникам необхідно надати:

та кількісним характеристикам

- гарантійний лист про спроможність поставки товару у необхідній кількості та
належної якості (згідно технічних умов, які зазначені у Додатку 2);
- документи щодо відповідності запропонованого товару технічним умовам та
вимогам (сертифікат якості).

Договір № про закупівлю_________
за державні кошти

Замовник: Віпліл освіти Ковельської районної державної адміністрації, що діє на підставі
Положення_про_відділ_освіти_затвердженого_розпорядженням_голови_Ковельської районної
державної_адміністрації_№474_від_25_грудня_2013_року, в особі начальника відділу освіти
Ревейчук Ірини Федорівни, що діє на підставі Розпорядження Ковельської районної
адміністрації № 21-ос від 20 лютого 2017 «Про відділ освіти», з однієї сторони, і
Учасник: Державне підприємство «Волиньторф», в особі в.о.директора Романіка
Віктора Миколайовича, що діє на підставі Статуту, (далі - Учасник), з іншої сторони, разом
уклали цей договір ( далі - Договір ) про наступне:

І. Предмет договору
1.1. Учасник зобов’язується у 2019 році поставити Замовникові товар зазначений у Договорі, а
Замовник - прийняти і оплатити такий товар.
1.2. Предметом договору є: ДК 021-2015 - 09110000-3 Тверде паливо (торфобрикет).
Кількість товарів: торфобрикет - 421 т.
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від фактичного використання та
згідно п. 1 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням фактичного обсягу
видатків замовника.

II. Якість товарів
2.1 Учасник гарантує, що товар, який постачається за Договором відповідає вимогам які
встановлені у тендерній документації Замовника.
2.2. Перевірка товару щодо якості проводиться особою, яка здійснює прийом даного товару
згідно з Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначання та
товарів народного споживання за якістю № П-7.
2.3. У випадку виявлення, під час приймання товару, розходжень та накладної і фактичною
наявністю товару, складається акт згідно з Інструкцією № П-6. При цьому оплату за товар
Замовник проводить лише після отримання від Учасника належно оформлених документів, або
коригуючої податкової накладної.
2.4. При виявленні дефектів чи невідповідності товару умовам цього Договору, Учасник
зобов’язаний замінити товар неналежної якості впродовж 5 (п’яти днів) з моменту отримання
повідомлення про виявленні дефекти чи невідповідності і оформити відповідні документи в цей
же термін.
2.5. Якщо виявлено невідповідність якості, кількості, повноти маркування (включаючи штрихкоди), упаковки товарів, вимогам передбачених стандартам, технічним умовам, даним
Договором або даним, зазначеним на маркуванні упаковки, Замовник має право припинити
приймання товарів і скласти відповідний акт. Участь представника Учасника у підписання акта
- обов’язкова.
2.6. У разі виявлення невідповідності якості товару Учасник сплачує 5% від суми договору та
пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми замовленого та непоставленого та
товару за кожний день затримки.
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього договору становить: ___________________
3.2. Ціна за одиницю товару становить:_________________

3.3. Ціна цього договору може бути змінена за взаємною згодою сторін згідно п.2 ч.4 ст.36
Закону України «Про публічні закупівлі».
3.4. Ціна цього договору може бути змінена відповідно п. 5 ч. 4 ст.36 Закону України «Про
публічні закупівлі» узгодженої зміни ціни в бік зменшення, без зміни кількості (обсягу) та
якості товару.
IV. Порядок здійснення оплати
Розрахунок за поставлений товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця після підписання видаткової
накладної. Умови оплати: 100% ціни фактично поставленого Товару протягом 14 календарних
днів після підписання Сторонами накладної на фактично поставлений Товар.
4.2. Датою виконання Замовником вимог по оплаті товару є дата зарахування грошей на рахунок
Учасника.
V. Поставка товарів
Строк поставки товарів: до 31 серпня 2019 року.
5.2. Місце поставки товару навчальні заклади: загальноосвітні заклади Ковельського району
Волинської області.
5.3 Поставка товару здійснюється транспортом та силами Учасника.
VI. Права та обов’язки сторін.
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно накладної;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником,
повідомивши про це його у строк 10 ( десять ) днів
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договорм;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору;
6.2.4. Повернути накладну Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів (відсутність підписів, тощо)
6.3. Учасник зобов’язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів якість яких відповідає умовам, установленим розділом II
цього Договору;
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.
6.4.2. На дострокову поставку товарів, за письмовим погодженням Замовника;
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або не належного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за
бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції ( неустойку ) у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували

під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо,
епідемія, війна, епізоотія, тощо ).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором у наслідок дії
непереборної сили повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
IX. Вирішення спору
9.1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом
взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягання Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 р.
10.2. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури
закупівлі на початку наступного року, згідно п. 5 ст. 36 Закону України «Про публічні
закупівлі».
10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну
силу.
XI. Інші умови договору.
11.1. Зміни та доповнення в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, протягом
10 днів з дня надходження письмової пропозиції про внесення змін та доповнень, що
оформляється додатковою угодою до цього Договору.
11.2. Сторони зобов’язані повідомити одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів,
юридичних адрес у 5-денний термін з дня виникнення відповідних змін.
11.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не
врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
11.4. Керуючись законом України «Про захист персональних Даних» Сторони розуміють, що вся
інформація про їх представника, яка міститься в даному договорі є персональними даними, тобто
даними, які використовуються для ідентифікації такого представника. Представник однієї
сторони, погоджується з тим, що такі дані зберігаються у іншої сторони для подальшого
використання відповідно до чинного законодавства України та для реалізації ділових відносин
між сторонами. Підпис на цьому документі представників сторін означає однозначну згоду з
вищевикладеним і підтвердженням того, що Представник ознайомлений зі змістом ЗУ «Про
захист персональних Даних».
XII. Місце знаходження та банківські реквізити сторін
ЗАМОВНИК
ПОСТАЧАЛЬНИК
Відділ освіти Ковельської РДА,
ДП “Волиньторф”
44614, вул. Сойне, 15, с. Прилісне
45000, Волинська область,
Маневицького р-ну
м. Ковель, вул. Незалежності, 73,
Волинської області
р/р 26000055505684 у ПАТ «ПриватБанк»
код СДРПОУ 02141590, МФО 803014
МФО 303440
р/р 35415080024828 ГУДК СУ
СДРПОУ 00426302
у Волинській обл.
ІПН 004263003115
№ свід.02532230
т.4-09-63
^
Начальник відділу освіти
/ У
В.о.директора о /
І.Ф. Ревейчук

М «вая
В.М.Романік;.
V
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М іністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державний концерн «Укрторф»
Державне підприємство «Волиньторф»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

44614, вул. Сойне, 15,с. Прилісне Маневицького району Волинської області
тел./факс: (03376) 40963; e-mail: torf@ukr.net сайт: www.volyntorf.org
ПАТ “Державний ощадний банк України” р/р 260033021560 МФО: 303398
код ЄДРПОУ: 00426302 ІПН: 004263003115 № свідоцтва пл.ПДВ: 02502230

X <? О. APUf № М М
на №_____________ від____
Відділ освіти Ковельської РДА
Документи відповідно до ст. 17
ЗУ «Про публічні закупівлі»
Гарантуємо, що у ДП «Волиньторф» відсутні підстав для відмови в участі у процедурі
закупівлі (із їх зазначенням), що визначені у ч. 1 та ч.2 ст. 17 Закону України «Про публічні
закупівлі», а саме:
1) ДП «Волиньторф», в особі в.о.директора Романіка В. М., не пропонує, не дає або не
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого
державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна
річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця
процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) відомості про ДП «Волиньторф» не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
3) в.о.директора Романіка Віктора Миколайовича не було притягнуто згідно із законом
до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;
4) ДП

«Волиньторф»

протягом

останніх трьох років

не притягувалося 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);
6) в.о.директора Романіка В. М. не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є не пов'язаною
особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного
комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;
8) ДП «Волиньторф» не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та
стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань не відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті
9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань";
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10) ДП «Волиньторф» має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми.
11) ДП «Волиньторф» не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів).
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Відомості про учасника
Повне найменування

Державне підприємство «Волиньторф»

Поштова адреса

44614,
вул.
Сойне,15
с.
Прилісне,
Маневицький район, Волинська область;

Юридична адреса

44614,
вул.
Сойне,15
с.
Прилісне,
Маневицький район, Волинська область;

Телефон/факс

(03376) 4-09-63

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код

00426302

Електронна адреса

torf@ukr.net

Форма власності

Державна

Профілюючий напрямок діяльності

Виробництво та продаж брикетів торфових

Найменування банку, в якому відкрито
рахунок/рахунки в учасника (поточний
(розрахунковий) рахунок), код банку

р/р 26000055505684 у ПАТ «ПриватБанк»
МФО 303440

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника
(для юридичної особи), телефон для
контактів

Контактна особа (прізвище, ім’я по
батькові), посада, .телефон

директор ДП «Волиньторф» Киричик Іван
Миронович (копія наказу «Про призначення
директора ДП «Волиньторф» - додається» від
12.08.2014 року №130 к/н).
вразі відсутності директора головний інженер
Романік Віктор Миколайович
Величко Ганна Володимирівна,
+380678287393

Особа, уповноважена •; -на підписання Киричик Іван Миронович, директор ДП
договорутц^о закупівлю \ % \
«Волиньторф»
/ (У/
—---- —;------------ —— В. РОМАНІК
Величко (03376) 4-09-63
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Лист-згода
I. Інформація про учасника процедури закупівлі:
Державне підприємство «Волиньторф»
44614, вул. Сойне,15, с. Пилісне, Маневицький р-н, Волинська обл.
Код за ЄДРПОУ 00426302
Номер телефону / телефаксу (03376) 4-09-63
II. Інформація про згоду на обробку персональних даних учасника
відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

На вимогу Закону України «Про захист персональних даних» надаємо
письмову згоду на обробку персональних даних учасника (в т.ч. збирання,
зберігання і поширення, включаючи оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу ) з метою проведення процедури державних закупівель
на виконання умов Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №
922-УІІІ (із змінами та доповненнями).

В. РОМАНІК
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ТОРФ
М іністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державний концерн «Укрторф»
Державне підприємство «Волиньторф»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

44614,вул. Сойне, 15, с. Прилісне Маневицького району Волинської області
тел./факс: (03376) 40963; e-mail: torf@ukr.net сайт: www.volyntorf.org
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о?I /Л.
на №_____________ від_____
Відділ освіти Ковельської РДА

ДП «Волиньторф» дотримується у своїй діяльності норм чинного законодавства
України, в тому числі:
- Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;
- 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-УІІ;
- Указу Президента України від 16 вересня 2015р. №549/2015;
- рішення РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності
22.09.2015 року)
- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №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
/України товарів, що походять з Російської Федерації.
ввезення на митну і
4f*
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В. РОМАНІК

ТОРФ
М іністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державний концерн «Укрторф»
Державне підприємство «Волиньторф»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

44614,вул. Сойне, 15, с. Прилісне Маневицького району Волинської області
тел./факс: (03376) 40963; e-mail: torf@ukr.net сайт: www.volyntorf.org
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ДП «Волиньторф» дотримується у своїй діяльності норм чинного законодавства
України, в тому числі:
- Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-УИ;
- 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-УІІ;
- Указу Президента України від 16 вересня 2015р. №549/2015;
- рішення РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності
22.09.2015 року)
- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №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.
Щодо ДП «Волиньторф» не застосовано персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санКці'
<1/
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Про заходи із захисту довкілля
Державне підприємство «Волиньторф» гарантує, що ним проводяться всі
необхідні заходи із захисту довкілля.

В. РОМАНІК

ТРАДИЦІЙНА
АЛЬТЕРНАТИВА
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Про відсутність вироків суду щодо службових,
посадових осіб учасника в кримінальних
провадженнях щодо діяльності учасника
Повідомляємо, що у ДП «Волиньторф» відсутні вироки суду щодо
службових, посадових осіб учасника в кримінальних провадженнях щодо
діяльності учасника

В. РОМАНІК

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «УКРТОРФ»
дУ
УКРАЇНСЬКА ІНСПЕКЦІЯ ПО КОНТРОЛЮ ЯК ОСТІ Т О Р Ф ’іИ
ПРОДУКЦІЇ І ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ «УКРІНСПАЛИВО»

П Е С О

Терміндії

CERTIFICATE OF QUALITY
з 01 грудня 2018р. до 31 грудня 2018р.

С

Т О

Серія A A №

01316

Term of validity is from

Сертифікат видано: 01 грудня 2018 року,
Certificate is issued on

Продукція: брикети торфові для комунально-побутових потреб
Production
Щ

Відповідає вимогам:
Comply with the requirements

Виробник
Producer

ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові дня комунально-побутових потреб
Технічні умови».

Державне підприємство «ВОЛИНЬТОРФ». Адреса: 44614, Україна,
Волинська обл., Маневицький район, с. ГІрилісне, тел/факс: (03376) 4-09-66
моб.: 067-332-54-50, www.volvntorf.biz, e-maii: torf@ukr.net

;vÿ Місце виробництва: ТЕЗ «Сойне», ДП «ВОЛИНЬТОРФ». Адреса: 44614, Україна,
'Щ: Place of production
Волинська область, Маневицький район, с. Прилісне
Ші

Показники якості:
Quality indicators

Найменування
показників
Масова доля загальної
вологи, (Wp) -_______
Зольність, (Ad)

Норма згідно з
ДСТУ 2042-92

Отримані
показники

Механічна міцність
Додаткова інформація: Сертифікат № РЯ 0084/17 виданий 18.12.2017р. Державним підприємство)
Additional information
«Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації». Сертифікат чинний до 18.12.2022 р.
e-mail: ukrinpal@ukr.net

Г.П. Шпак

Перевірку проводив: інженер - інспектор
06пасгь

Директор Української
Інспекції «Укрінспаливо»

Л>/

K.M. Микитас

Director of the conformity assessment body
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