Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва
ім. П.С.Пастернака

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Документація до оголошення
щодо проведення електронного аукціону
за кодом ДК 021:2015
34110000-1 Легкові автомобілі

Процедура - електронний аукціон (продаж)

І. Загальні положення
2
Документи, які є
підставою для організації
електронного аукціону з
продажу транспортних
засобів
Інформація про замовника
2.
аукціону
2.1. Повне найменування
1
1.

2.2. Місцезнаходження
2.3. Посадова особа
замовника, уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками

Процедура продажу
Інформація про предмет
продажу
4.1. Назва предмету продажу
(Загальний опис
процедури)
3.
4.

4.2. Загальний опис аукціону

4.3. Розмір гарантійного
внеску 10%
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Наказ Агентства лісових ресурсів України від
11.10.2018 №869 «Про надання згоди на
відчуження майна УкрНДІгірліс»

Український
науково-дослідний
інститут
гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м.
Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31
Вербовський
Олександр
Степанович
уповноважена особа, завідуючий виробничим
відділом
Українського
науково-дослідного
інституту
гірського
лісівництва
ім.
П.С.Пастернака,
Україна,
76018,
ІваноФранківська область, м. Івано-Франківськ, вул.
Грушевського, 31,
тел. +38 (0342) 530249, +38
(050)373-5375
Електронний аукціон

Автомобіль ВАЗ 21102, тип КТС - седан,
ідентифікаційний
номер
(УШ)
ХТА21102030577758, реєстраційний номер 87401 ІВ, робочий об’єм двигуна - 1500 см3, рік
випуску - 2003, свідоцтво про реєстрацію - ІВС
№229581, дата видачі свідоцтва про реєстрацію 25.03.2003, колір КТЗ - чорний, тип двигуна бензин, нормативний пробіг - 253200 км.
Автомобіль ВАЗ 21102, тип КТС - седан,
ідентифікаційний
номер
(УШ)
ХТА21102030577758, реєстраційний номер 87401 ІВ, робочий об’єм двигуна - 1500 см3, рік
випуску - 2003, свідоцтво про реєстрацію - ІВС
№229581, дата видачі свідоцтва про реєстрацію 25.03.2003, колір КТЗ - чорний, тип двигуна бензин, нормативний пробіг - 253200 км.
Код предмету закупівлі ДК 021:2015 34110000-1
Легкові автомобілі.
Загальний стан автомобіля - потребує проведення
ремонту, що зазначено в акті технічного стану та
що додається окремим файлом.
Розмір гарантійного внеску - 10% від початкової
вартості лоту.
Учасник торгів для реєстрації своєї пропозиції та
подальшої участі в аукціоні згідно Регламенту

4.4. Реквізити для сплати
гарантійного внеску

роботи системи зобов’язаний сплатити суму
гарантійного внеску (що вказана в оголошенні). У
разі несплати учасником гарантійного внеску,
пропозиція учасника відхиляється.
У разі невиграшної пропозиції за результатами
аукціону - вся сума гарантійного внеску
повертається учаснику протягом 3 робочих днів з
дня, наступного за днем формування протоколу
електронного аукціону.
Перелік та реквізити електронних майданчиків
для реєстрації та сплати гарантійного внеску
розміщені на сайті Ргогогго.Продажі.
Мінімальний крок аукціону, грн. - 564,90 грн.
(П’ятсот шістдесят чотири грн. 90 коп.) з ПДВ.
Ділення предмета закупівлі на окремі частини
(лоти) не передбачається.

4.5. Мінімальний крок
аукціону, грн. (1%)
4.6. Опис окремої частини
(частин) предмета
продажу (лота), щодо якої
можуть бути подані
пропозиції
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м.
4.7. Місце дислокації
Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 31
транспортного засобу
Для участі в електронному аукціоні, учасник
4.8. Умови участі в аукціоні
через свій особистий кабінет здійснює подання
заяви про участь, шляхом заповнення електронної
форми та завантаження електронних копій
документів. Заява про участь в електронному
аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається до закінчення кінцевого
терміну прийняття заяв про участь/прийняття
закритих цінових пропозицій, встановленого в
оголошенні аукціону. Інші умови участі визначені
Регламентом роботи електронної торгової
системи
Ргогогго.Продажі
ЦБД2
щодо
проведення
електронних
аукціонів
3
продажу/надання в оренду майна (активів)
передачі права (Регламент ЄТС), затвердженого
Наказом ДП «Ргогогго.Продажі» від 09.07.2018р.
№8 (додається окремим файлом).
Передача
транспортного
засобу
буде
4.9. Строк поставки
здійснюватися починаючи з дня укладання
транспортного засобу
Договору та отримання 100% передоплати за
транспортний засіб та зняття Продавцем КТЗ з
обліку.
Покупець самостійно транспортує придбаний
Спосіб вивозу
5.
транспортний засіб з території Продавця де
транспортного засобу
розташований
транспортний
засіб.
Транспортування придбаного транспортного
засобу відбувається за рахунок Покупця.

6.

Недискримінація
учасників

7.

Інформація про валюту, у
якій повинні проводитися
розрахунки

8.

Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинно бути складено
пропозиції процедури
аукціону

9.

Початкова Ціна згідно
незалежної оцінки
транспортного засобу,
грн.

10.

Інформація про Учасника

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм
власності та організаційно-правових форм беруть
участь у процедурі аукціону на рівних умовах.
Валютою для оплати за транспортний засіб є
національна валюта України - гривня.
Розрахунки за транспортний засіб повинні
здійснюватися у національній валюті України
згідно з Договором.
Під час проведення процедури аукціону
документи,
що
готуються
Учасником,
викладаються українською мовою.
Усі документи, що мають відношення до
пропозиції та підготовлені безпосередньо
Учасником повинні бути складені українською
мовою.
Якщо Учасник аукціону не є резидентом України,
він може подавати свою пропозицію іноземною
мовою та надати переклад українською мовою,
завірений
підписом
уповноваженої особи
учасника торгів та печаткою (за наявності).
Тексти мають бути автентичними. Визначальним
є текст, викладений українською мовою.
Початкова Ціна транспортного засобу, грн. 56490,40 (П’ятдесят шість тисяч чотириста
дев’яносто грн. 40 коп.) з ПДВ. (вартість згідно
незалежної оцінки транспортного засобу без ПДВ
- 45742,00 (Сорок п’ять тисяч сімсот сорок дві
грн. 00 коп.), ПДВ 20% - 9148,40 (Дев’ять тисяч
сто сорок вісім грн. 40 коп.), вартість незалежної
оцінки транспортного засобу - 1600,00 (Одна
тисяча шістсот грн. 00 коп.)).
Учасник повинні подати (завантажити в
електронну систему закупівель Ргогогго .Продажі)
до закінчення терміну подання пропозицій,
встановленого Продавцем під час оголошення
процедури аукціону, у сканованому вигляді копії
документів, які мають містити якісні, розбірливі
зображення.
Учасник повинен подати наведені нижче
документи:
Юридичні особи:
- Витяг або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
- Документ (наказ, протокол загальних зборів
засновників,
довіреність, тощо), що
визначає повноваження особи, яка підписує
договір.

-

Довідку з податкової інспекції про
відсутність заборгованості по обов'язковим
платежам до бюджету дійсну на дату
подання документів.
- Анкета учасника
процедури аукціону
(Додаток 1).
Фізичні особи - підприємці:
- Витяг або виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
- Довідку з податкової інспекції про
відсутність заборгованості по обов'язковим
платежам до бюджету дійсну на дату
подання документів.
- Анкета учасника
процедури аукціону
(Додаток 1).
Фізичні особи:
- Паспорт (усі заповнені сторінки).
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного
номеру або облікової картки платника
податків.
Переможець торгів до укладання договору після
оприлюднення
повідомлення
про
акцепт
пропозицій,
повинен
надати Продавцю
документи, зазначені в даному розділі в
паперовому вигляді, завірені згідно вимог
_____________________________ чинного законодавства України.________________
Переможцем процедури аукціону з продажу вважається Учасник, що подав
найвищу цінову пропозицію за транспортний засіб (лот), а у разі дискваліфікації його
пропозиції згідно Регламенту роботи електронної торгової системи - Учасник з
наступною за величиною ціновою пропозицією.
Переможець процедури аукціону оплачує оператору торгів винагороду
відповідно до Регламенту роботи електронної торгової системи.
Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім.
П.С.Пастернака протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня наступного за днем
формування протоколу електронних торгів укладає договір купівлі-продажу
транспортного засобу з Переможцем публічних торгів з дотриманням вимог чинного
законодавства України. Проект договору наведено у Додатку 2 до документації.

Додаток № 2
ПРОЕКТ
ДОГОВІР № _________
купівлі-продажу транспортного засобу
м.Іано-Франківськ

«____ »___________ 2018 р.

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака
(надалі - Продавець), в особі_________________________________________________ , який/яка діє на
підставі Статуту, з однієї сторони,
та ________________________________________________ , (надалі - Покупець), в особі
______________________________________________________ ,
який/яка
діє
на
підставі
_________________ , з іншої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо - Сторона), попередньо
ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів,
володіючи достатнім обсягом цивільної дієздатності, відповідно до результатів відкритих торгів
(аукціону), оформлених протоколом________________________в і д ____.___.2018 року № _____ ,
уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов’язується передати
Транспортний засіб (далі - «ТЗ»), вказаний у пункті 1.2. цього Договору, у власність Покупцю, а
Покупець зобов’язується оплатити вартість ТЗ та прийняти його у власність.
I.2. Предметом купівлі-продажу за цим Договором є ТЗ, який має такі характеристики: Автомобіль
1.3. ТЗ належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу__________________________________________________
1.4. Продаж ТЗ здійснюється Продавцем на підставі Агентства лісових ресурсів України від
II.10.2018 №869 «Про надання згоди на відчуження майна УкрНДІгірліс».
2. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
2.1. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього Договору та його
правові наслідки; Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені
ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає внутрішній волі; Договір не має характеру
фіктивного та удаваного правочину; Сторони не обмежені у праві вчиняти правочини, не визнані в
установленому порядку недієздатними (повністю або частково); вони не перебувають у
хворобливому стані, не страждають у момент укладення Договору на захворювання, не перебувають
під впливом лікарських та інших препаратів, що перешкоджають усвідомленню його суті; вільне
володіння українською мовою дозволяє кожному із них правильно зрозуміти зміст цього Договору;
вони можуть самостійно прочитати та підписати цей Договір.
2.2. Покупець підписанням цього Договору та Акту приймання-передачі підтверджує, що ТЗ
ним оглянутий та Покупець володіє достатньою інформацією про ТЗ, що набувається, задоволений
його технічним станом та не має зауважень/претензій щодо комплектності, якісних характеристик
ТЗ, будь-яких дефектів, недоліків, які перешкоджають використанню ТЗ за цільовим призначенням,
про які не було повідомлено Продавцем, Покупцем не виявлено.
2.3. Покупець запевняє Продавця, що не має жодних обмежень та заборон щодо володіння ТЗ,
а також Покупець не обмежений будь-яким чином в укладенні цього Договору і отримав усі
необхідні згоди та погодження, необхідні для укладення Покупцем цього Договору.
2.4. Покупець довів до відома Продавця, а Продавець взяв до уваги той факт, що грошові
кошти, що витрачаються Покупцем на придбання ТЗ, не є спільною сумісною власністю та є
власністю Покупця, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності
на грошові кошти (чи їх частину), витрачені на придбання ТЗ, у тому числі відповідно до статей 65,
74 та 97 Сімейного Кодексу України, ч. 4 ст. 368 Цивільного Кодексу України, відсутні.
2.5. Продавець стверджує, що не обмежений будь-яким чином в укладенні цього Договору і
отримав усі необхідні згоди та погодження, необхідні для укладення Продавцем цього Договору,
що ТЗ є власністю Продавця, в спорі, заставі, в тому числі податковій, не перебуває; іншій особі не
відчужений; правами третіх осіб (утому числі правом оренди, найму, позички) не обтяжений.

3. ЦІНА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Продаж ТЗ вчиняється за ціною________ (__________________________________) грн. без
ПДВ, відповідно до протоколу________________ в ід ___ .___ .20__року № ______, складеного за
результатами проведених відкритих торгів (аукціону).
3.2. Покупець здійснює 100% попередню оплату у безготівковій формі шляхом перерахування
грошових коштів в розмірі, визначеному п. 3.1 цього Договору, на розрахунковий рахунок
31112070009002 , код ЄДРПОУ37952250, МФО 899998, УК у м.Ів.-Франк./м.Ів.-Фран. ,
Казначейство України (ЕАП), призначення платежу: код класифікації доходів 21083000
«Надходження від реалізації автомобілів».
3.3. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів у сумі, визначеній п. 3.1 цього
Договору, на розрахунковий рахунок, вказаний у п 3.2 цього Договору.
3.4. Згідно з Висновком експертизи про вартість майна складеним «___»_______ року,
вчиненим суб’єктом оціночної діяльності _________________ (кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача________________________), ринкова вартість ТЗ становить: _______________ гривень
(прописом) без ПДВ.
4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
4.1. Передача ТЗ, вказаного у п. 1.2. цього Договору, відбувається в місці його знаходження за
адресою: ________________________________
4.2. Фактичне приймання-передача ТЗ оформлюється Актом приймання-передачі (Додаток №
1 до Договору), що підписується уповноваженими особами Продавця і Покупця та здійснюється
протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання оплати за ТЗ згідно з п. 3.2. цього Договору.
4.3. Покупець перевіряє технічний стан та комплектність ТЗ в момент його приймання від
Продавця.
4.4. Право власності на ТЗ переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі
ТЗ Покупцю відповідно до п. 4.2 Договору.
4.5. З моменту фактичної передачі ТЗ Покупцю ризики випадкового знищення або
випадкового пошкодження ТЗ переходять до Покупця.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Обов'язки Продавця:
5.1.1. За умови належного виконання Покупцем грошових зобов’язань за цим Договором,
передати ТЗ Покупцю у стані, обумовленому цим Договором.
5.2. Права Продавця:
5.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни ТЗ відповідно до умов цього Договору;
5.2.2. Вимагати прийняття ТЗ Покупцем у стані, обумовленому цим Договором;
5.2.3. Вимагати від Покупця виконання інших обов'язків за цим Договором.
5.3. Обов'язки Покупця:
5.3.1. В порядку визначеному цим Договором сплатити Продавцю встановлену ціну ТЗ;
5.3.2. Зняти з обліку ТЗ в Регіональному сервісному центрі МВС України.
5.3.3. Прийняти ТЗ від Продавця у стані, обумовленому цим Договором.
5.4. Права Покупця:
5.4.1. За умови належного виконання своїх грошових зобов’язань за цим Договором, вимагати
від Продавця передачі ТЗ у стані, обумовленому цим Договором;
5.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором;
5.5. Інші права та обов'язки Сторін визначаються згідно з чинним законодавством.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
6.2. У випадку, якщо будь-яка гарантія та/чи заява кожної зі Сторін, зазначені в Розділі 2 цього
Договору, не відповідатиме дійсності, винна Сторона має відшкодувати іншій Стороні у повному
обсязі всі збитки, які вона понесе. Покупець несе відповідальність за порушення гарантій та
запевнень, наданих ним у цьому Договорі і відшкодовує Продавцю у повному обсязі шкоду,

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення відтисками
печаток Сторін (за наявності) і діє д о ____.____ . 2018 року.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Суперечки та спори, що стосуються тлумачення, визнання недійсним або невиконання
умов цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди
- в судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.
8.2. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою
Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством.
8.3. Якщ о інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та
розірвання цього Договору оформляється шляхом вчинення відповідного письмового
правочину, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється
відтисками печаток Сторін за наявності та є його невід'ємною частиною.
8.4. Недійсність окремих положень цього Договору не впливає на дійсність інших положень
цього Договору та дійсність цього Договору в цілому.
8.5. Сторони домовились, що усі витрати, пов’язані з укладенням і оформленням цього
Договору, оглядом, зняттям ТЗ з обліку та здійсненням його державної реєстрації в органах МВС,
включаючи усі податки, збори та інші платежі, несе Покупець.
8.6. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх
персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються
до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін
дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на
укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, забезпечення реалізації
відносин у сфері реалізації майна на відкритих торгах, а також у випадках та в порядку,
передбачених чинним законодавством України.
Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про
свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Шляхом підписання даного Договору, Покупець надає свою згоду на розміщення
(оприлюднення) сканованої копії даного Договору та будь-якої інформації, що міститься у даному
Договорі, включаючи інформацію, що становить банківську таємницю, у відкритому доступі, в тому
числі у мережі Інтернет.
8.7. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі
без отримання письмової згоди іншої Сторони.
8.8. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором Сторони керуються чинним
законодавством України.
8.9. Договір укладений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, для кожної із Сторін.
8.10. Покупець стверджує, що кошти, сплачені Покупцем за цим Договором, не одержані
злочинним шляхом.
8.11. Додаток 1: Акт прийому-передачі транспортного засобу.
9.МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ:
ПРОДАВЕЦЬ:
Український науково-дослідний інститут
гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Код СДРПОУ
Грушевського, 31
р/р
МФО
Код СДРПОУ 00994147
Код банку
, ІПН
р/р
Свідоцтво платника ПДВ N°
Е-гпаіІ:
в
Тел.: (
)
ПІБ
ПІБ
(підпис)
(підпис)
м.п.
м.п.

Додаток №1 до Договору

Акт прийому-передачі транспортного засобу
Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака, в
особі
______, який/яка діє
на підставі Статуту, (далі - Продавець), з однієї сторони, та_________________________________ ,
(далі - Покупець), в особі______________________________________________________ , який/яка
діє на підставі_________________ , з іншої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо - Сторона),
попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності
правочинів, володіючи достатнім обсягом цивільної дієздатності, відповідно до Договору купівліпродажу транспортного засобу № ____ в ід ___.___.2018 року, (далі - Договір) уклали цей Акт
прийому-передачі транспортного засобу про наступне:
Покупець
Продавець
передав,
а
прииняв
,
у
технічному
автомобіль
_______________________
стані, що відповідає заявленому в акті технічного стану.
Комплектація ТЗ Покупцем перевірена та відповідає заводській комплектації.
Покупець підтверджує, що в момент передання ТЗ він отримав від Продавця усю
документацію (в тому числі, технічні та реєстраційні документи) стосовно ТЗ та не має жодних
зауважень до Продавця щодо такої документації та її змісту.
ПРОДАВЕЦЬ:
Український науково-дослідний інститут
гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул.
Грушевського, 31
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00994147
р/р 35224214016783
в ДКСУ м. Київ

ПОКУПЕЦЬ:

Код ЄДРПОУ
р/р
Код банку
, ІПН
Свідоцтво платника ПДВ №
Е-шаіІ:
Тел.: (
)
ПІБ

ПІБ
(підпис)
м.п.

(підпис)
м.п.

ДОДАТОК 1
АНКЕТА УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ АУКЦІОНУ:
1. Повна назва Учасника процедури аукціону.
2. Скорочена назва Учасника процедури аукціону.
3. Місцезнаходження учасника процедури аукціону (юридична і фактична
адреси).
4. Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код.
5. Відомості про керівництво.
6. Контактні особи (телефон, (е-таіі за наявності)).
7. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.
Анкета учасника процедури аукціону є невід’ ємною частиною пропозиції

