
  
  
 
ПРО № 155/384 від 09.09.2022р. 

 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» 

69008, Украина, г. Запоророжье,  

Южное шоссе, 89, каб.7 

Адрес для переписки: 01133, Украина,  

г. Киев, переул. Лабораторный, 12 

+380 44 224 56 00 

mid@metinvest.digital 

 

 

  Тел.: 

E-mail: 

 

 Шановні панове! 

Повідомляємо, що ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» планує закупівлю по групі матеріалів 04019004 –  «Аудиторські фінансові 
послуги». 

З питань участі та проходження предкваліфікації, звертатись – Юлія Сабліна 
Провідний фахівець відділу оперативних закупівель, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» Моб. +38 097 396 12 96 

e-mail: Yuliya.Sablina@metinvest.digital  
 

Просимо Вас надати Ваші пропозиції відповідно до вимог, вказаних нижче: 

Параметр Вимоги оферти 

Категорія/група матеріалів 
Надання послуг з проведення обов’язкового аудиту фінансової 
звітності ТОВ «Метінвест Діджитал» за 2021р. 

Обов'язкова вимога  - Додаток 
1 (ТЗ+Додаток до ТЗ), 
дотримання параметрів і вимог 

Відповідальний закупник Сабліна Юлія Володимирівна  

E-mail для прийому оферт 
Майданчик ARIBA: 

Ідентифікатор проекту: WS1135934085 Обов'язкова вимога 

Форма надання комерційних 

пропозицій 
Згідно з вимогам   

Обов'язкова вимога  - Додаток 1 

(ТЗ+Додаток до ТЗ), 

дотримання параметрів і вимог 

Форма проведення процедури 

з вибору постачальника 
аукціон на майданчику ARIBA Обов'язкова вимога 

Критерії визначення найкращої 

пропозиції 
Згідно з вимогами 

Обов'язкова вимога  - Додаток 
1 (ТЗ+Додаток до ТЗ), 
дотримання параметрів і вимог 

Дата і час початку прийому 

оферт (Час GMT +2:00) 
«12» вересня 2022р. 16:00 Обов'язкова вимога 

Дата і час закінчення прийому 

оферт (Час GMT +2:00) 

«15» вересня 2022р. 18:00 

Час і кількість наступних турів буде по необхідності вказано на 
майданчику Ariba. 

Обов'язкова вимога 

Умови оплати* 
Відстрочка платежу не менше 60 календарних днів з моменту 

підписання Акту виконаних робіт/наданих послуг 

Обов'язкова вимога або свої 

пропозиції 

Нормативно-технічна 

документація 
Згідно з вимогами Обов'язкова вимога 

Одиниця виміру Згідно з вимогами Обов'язкова вимога 

Обсяг до постачання 
Згідно з вимогами Необхідно вказати обсяг, 

пропонований до постачання 

Валюта контракту 

UAH без ПДВ, якщо необхідно, прописати умови перегляду 

вартості з урахуванням офіційного курсу НБУ. Толеранс - не 
менше +/- 2% НБУ. Ціна фіксується на весь період дії договору. 

Базовий курс для КП курс НБУ на 12.09.2022р.  

Обов'язкова вимога 

Статус компанії  

(Виробник/трейдер/дистриб'ютор) 
Згідно з вимогами Обов'язкова вимога 

Ціна у валюті оферти без 

урахування ПДВ 20% 
Згідно з вимогами Обов'язкова вимога 

Інші умови Згідно з вимогами Обов'язкова вимога 

Строк надання звіту не пізніше 30.04.2022р. Обов'язкова вимога 

Графік постачання Згідно з вимогами Обов'язкова вимога 

Додатки 
Додаток 1 (ТЗ+Додаток до ТЗ); 

Додаток 2 (Типовий договір) 
Обов'язкова вимога 

Термін дії оферти (Час GMT 
+2:00) 

Не менше 90 днів з моменту подання пропозиції Обов'язкова вимога 

* базовою умовою оплати, з якою працюють підприємства Групи Метінвест, є відстрочка платежу. У разі, якщо у Вашій 
Комерційній пропозиції міститься вимога повної або часткової передоплати, прохання направляти з комерційною 
пропозицією актуальну фінансову звітність (аудитовану і/або завірену керівництвом) за останній звітний період1. 

Згода працювати на підставі типової форми договору або типовими оговорками до договору, запропонованої Замовником 

Покупцеві, є обов'язковою. 

                                                 
1 Для резидентів України звітність повинна бути спрямована з квитанціями про прийняття до органа статистики. Звітність повинна бути 

компанії, яка бере участь в Процедурі вибору постачальника, не Групи (якщо учасник входить в Групи компаній) - дана виноска є обов'язковою 
для включення в ПДО. 
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Оферти, отримані після терміну, вказаного в цьому запиті, а також спрямовані на інші реквізити розглядатися не будуть. Для 

можливості Вашої участі в тендері в режимі телеконференції, в офертах обов'язково вкажіть контактних осіб та їх номери 

телефонів. 

У разі виникнення зауважень до роботи тендерного комітету, ваші претензії та прохання направляти на адресу Апеляційної 

комісії, заповнивши електронну форму на офіційному сайті Групи Метінвест 

https://metinvestholding.com/ru/procurement/appeals-board  

Згідно з правилами закупівель, прийнятим в Групі Метінвест, для участі в тендерах Групи Метінвест новим постачальникам 

необхідно пройти процедуру попередньої кваліфікації за категорією / групі матеріалів або послуг, в рамках яких будуть 

виконуватися поставки. З усіх питань, пов'язаних з проходженням процедури попередньої кваліфікації, прохання звертатися 

до відповідального за проведення даних процедур закупнику (контактна інформація вказана вище). 

За результатами проведення процедури вибору постачальника, до потенційного переможця може здійснюватися виїзна 

перевірка перед підписанням договору з метою визначення достатності технологічних, фінансових, організаційних, 

юридичних можливостей Постачальника, щодо виконання ним зобов'язань у відповідності з умовами Тендеру. 

Сподіваємося на взаємовигідне співробітництво. 

Примітка: 

Проводячи Тендер, ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та інші підприємства Групи Метінвест не приймають на себе 

жодних зобов'язань по укладанню договорів, здійсненню поставок, придбання товару та ін. з учасниками Тендеру, в т. ч. з 

учасником Тендеру, котрий надав кращу пропозицію. 

Цей лист носить виключно інформаційний характер, не є попереднім договором або пропозицією укласти договір 

(офертою), і не націлене на створення обов'язків для сторони, що його направила. 

 

З повагою,  

Ініціатор проведення процедури вибору постачальника                                  
 
 
 
Начальник відділу операційних закупівель                                                                       Кривочурова Т.С. 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ»  

 
 
 
 

 

Виконавець: Сабліна Ю.В. 

Провідний фахівець відділу операційних закупівель,   
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» Моб +38 097 396 12 96 
e-mail: Yuliya.Sablina@metinvest.digital  
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