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Исх. № 484 от 27.11.2020 
 

 

Объявление о проведении конкурсного отбора 
 

 ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОДЕССА» КОМПАНИИ 

«ЭЙЧ ЭЙЧ ЭЛ ЭЙ ИНТЕРНЕШНЛ ГмбХ» (ДП «КТО») объявляет конкурсный отбор на 

закупку услуг по осуществлению страхования имущества и ответственности ДП «КТО». 

 Процедура конкурсного отбора предусматривает два этапа: на первом этапе компаниям, 

желающим принять участие в указанном конкурсном отборе и имеющим возможность 

выполнения указанных работ, предлагается подать соответствующую заявку на участие по 

адресу: 65026, Украина, г. Одесса, Таможенная площадь, 1; ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОДЕССА» КОМПАНИИ «ЭЙЧ ЭЙЧ ЭЛ ЭЙ ИНТЕРНЕШНЛ 

Гмбх». 

 Заявка на участие должна быть подана в виде письма произвольной формы в 

запечатанном конверте в срок не позднее 16:00 08.12.2020 г. одним из способов:  

почтой / курьерской службой / нарочным (на выбор компании, подающей предложение). 

 На запечатанном конверте с коммерческим предложением обязательно должна быть 

указана следующая информация: 

1) «Заявка на участие в конкурсе. Не раскрывать до начала торгов. Предмет закупки: 

Услуги по осуществлению страхования имущества и ответственности ДП «КТО». 

2) Наименование и обратный адрес отправителя. 

Обращаем внимание, что заявки на участие, поступившие позже вышеуказанного срока, либо 

оформленные с существенным нарушением вышеуказанных требований,  

приниматься к рассмотрению не будут. 

 К заявке на участие должны быть приложены документы, необходимые для 

подтверждения возможностей участника конкурсного отбора в соответствии с перечнем, 

указанным в Приложении 1 к данному объявлению. 

 Коммерческие условия на первом этапе не озвучиваются. 

 Компаниям, допущенным к участию во втором этапе конкурса, будут направлены 

техническое задание и соответствующее приглашение на предоставление коммерческого 

предложения. 

 

 ДП “КТО” оставляет за собой право выбора победителя конкурса, запроса любой 

дополнительной, необходимой для принятия решения информации от участников, а также 

отмены конкурса в случае изменения производственных нужд ДП “КТО”, либо в случае 

процедурных нарушений. 

 При необходимости получения дополнительной информации и разъяснений участники 

конкурсного отбора могут обращаться к уполномоченному сотруднику ДП «КТО»:  

Максимовой Виктории Ивановне по телефону: +38-048-729-30-52. 

 



Приложение 1 к Объявлению   

о проведении конкурсного отбора  

№ 484 от 27.11.2020    

 

Документы, необходимые для подтверждения полномочий участника конкурсного отбора 

 
 К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены документы, необходимые для подтверждения 

возможностей участника конкурсного отбора в соответствии с перечнем, указанным ниже (перечень 

приводится на украинском языке): 

 

1) Витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що містить відомості про Учасника; 

2) Копія чинного Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи учасника
1
; 

3) Копія Статуту або інший установчий документ учасника в останній (діючій) редакції; 

4) Довідка, складена у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та 

засвідчена печаткою (у разі наявності), яка містить відомості про учасника: 

- реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів, електронна адреса); 

- ідентифікаційний код юридичної особи Учасника (код ЄДРПОУ); 

- керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові) для Учасників-юридичних осіб, 

- відомості щодо особи, уповноваженої на підписання документів конкурсної  пропозиції в рамках даної 

процедури закупівлі (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон для контактів, зразок підпису) у разі, 

якщо пропозиція підписується іншою особою, ніж керівник;  

- для керівника учасника - виписка з протоколу зборів засновників або протокол зборів засновників 

та/або наказ (витяг з наказу) про призначення та/або інший документ, що підтверджує повноваження 

керівника учасника; 

- для іншої посадової особи учасника – довіреність (доручення) керівника учасника на ім’я 

уповноваженої особи учасника та виписка з протоколу зборів засновників та/або протокол зборів 

засновників та/або наказ (витяг з наказу) про призначення керівника, який надав довіреність 

(доручення) та/або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника; 

- форму власності, юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб); 

5) Копія чинних Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім 

цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного 

транспорту, відповідальності власників водного транспорту(включаючи відповідальності перевізника); 

6) Копія чинної Ліцензії учасника на добровільне страхування відповідальності перед третіми особами 

(крім  цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного 

транспорту, відповідальності власників водного транспорту(включаючи відповідальності перевізника);  

7) Копія чинних Правил добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, 

водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)); 

8) Копія чинної Ліцензії учасника на добровільне страхування добровільного страхування майна (крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 

транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); 

9) Копія чинних Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

10) Копія чинної Ліцензії учасника на добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків  стихійних 

явищ; 

11) ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності  за 2019 рік; 

12) Інформація про рейтинг фінансової надійності учасника  за наявності. 

13) Письмова згода з Кодексом поведінки постачальника (The Supplier Code of Conduct), що розміщено на 

офіційному сайті ДП «КТО» за посиланням: http://cto.od.ua/ru/compliance/HHLA_supplier_cc_ua_1.pdf.
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1
 Копии всех указанных выше документов должны быть удостоверены надписью «Копия верна», заверены подписью 

уполномоченного лица участника конкурсного отбора (с указанием ФИО и должности) и печатью предприятия-участника. 
2
 Письменное согласие с Кодексом поведения поставщика ДП «КТО» оформляется следующим образом: необходимо перейти 

на сайт ДП «КТО» по вышеуказанной ссылке, распечатать Кодекс поведения поставщика на выбор на одном из доступных 

языков, проставить соответствующую отметку в разделе 4, указать дату и предоставить ДП «КТО» за подписью руководителя и 

печатью предприятия-участника. В случае, если участником конкурсного отбора используется собственный эквивалентный 

кодекс, его копия должна быть предоставлена как приложение. В случае, если  участником конкурсного отбора согласие с 

Кодексом поведения поставщика было предоставлено ДП «КТО» ранее, повторно предоставлять его нет необходимости. 

http://cto.od.ua/ru/compliance/HHLA_supplier_cc_ua_1.pdf

