
Оголошення про проведення тендерів, пов’язаних з машинобудівною галуззю 

Зміст 
Попередня 

вартість 
Контакти Вимоги щодо участі у тендері 

Крайній 
термін подачі 

заявки 

Посилання на 
завантаження 

тендерної 
документації 

Посилання 
на 

оголошення 
на сайті TED 

Велика Британія 

Університет 
Хаддерсфілда 
прагне 
призначити 
відповідного 
підрядника 
для постачання 
приладів для 
випробувань 
на тягових 
зусиллях для 
британської 
мережі 
інновацій в 
галузі 
залізничних 
досліджень 
(UKKRIN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невідома University of Huddersfield 
Queensgate 
Huddersfield 
HD1 3DH 
United Kingdom 
Contact person:  
Joanna Fulton 
E-
mail: j.fulton@hud.ac.uk 

Інформацію подано у тендерній 
документації. 

03/05/2019 
 

https://in-
tendhost.co.uk/un
iversityofhuddersf
ield/aspx/Home 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням 
 
 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:161786-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 
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Швейцарія 

3 сміттєвози Невідома Gemeinde Köniz 
Dienstzweig 
Abfallbewirtschaftung und 
Deponie 
Muhlernstrasse 101 
Köniz 
3098 
Switzerland 
Contact person: Andreas 
Basler 
E-
mail: andreas.balser@koen
iz.ch 

- Список і лист опису критеріїв відбору: 
Заповнена та підписана самодекларація (за 
шаблоном форми) 
 
- витяг з комерційного реєстру, 
 
- виписка з реєстру боргів, 
 
- підтвердження AHV / IV / EO / ALV, 
 
- Підтвердження SUVA або BU / НБУ, 
 
- підтвердження пенсійного фонду (внески 
BVG працівників), 
 
- Підтвердження податкових органів у 
діловому доміцилі (муніципальні 
кантональні та федеральні податки), 
 
- підтвердження від органу з ПДВ, 
 
- підтвердження спільної професійної 
комісії щодо дотримання КТС або, у 
випадку секторів без КТД, підтвердження 
статутними аудиторами; Місцевий і 
галузевий стандарт і рівна оплата праці 
чоловіків і жінок (Leistungsortsprinzip), 
 
- Підтвердження страхового відшкодування 
на випадок хвороби (КТВ), якщо це 
передбачено в ГАВ. 
 

13/05/2019 http://www.simap
.ch/shabforms/ser
vlet/Search?NOTI
CE_NR=1068915 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:161242-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0&tabId=0 
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Виписки та підтвердження не можуть бути 
старше одного року на дату видачі. Виняток 
становить сертифікат про стягнення боргу, 
який не повинен бути старше 3 місяців. 
 
Постачальники, розташовані за межами 
Швейцарії, включають аналогічні 
підтвердження зі своєї країни. 

Норвегія 

Екологічно 
чисті 
електричні 
фургони та 
невеликі 
електричні 
вантажні 
автомобілі 

Невідома Skedsmo Kommune 
938 275 130 
Pb 414 Fakturamottak 
Lillestrøm 
2001 
Norway 
Contact person:  
Ine Høyer 
E-
mail: inehoye@skedsmo.ko
mmune.no 

Подано у тендерній документації 13/05/2019 
 

https://tendsign.no/
doc.aspx?UniqueId=
afyqymfakl&GoTo=D
ocs 
 
Подача заявки на 
участь за 
посиланням: 
https://tendsign.no/
doc.aspx?UniqueId=
afyqymfakl&GoTo=T
ender 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:161193-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0&tabId=1 

Договір 
лізингу 
вантажного 
фургона для 
Норвезького 
залізничного 
музею. 

1660800 

норвезьких 

крон 

(бл. 170548 

євро) 

 

Jernbanedirektoratet 
916 810 962 
Postboks 16 Sentrum 
Oslo 
0101 
Norway 
Contact person: Jenny 
Smaadal 
E-
mail: jenny.smaadal@jernb
anedirektoratet.no 

Подано у тендерній документації 10/05/2019  http://eu.eu-

supply.com/app/rfq/
rwlentrance_s.asp?P
ID=236426&B=JERNB
ANEDIREKTORATET  
 
Подача заявки на 
участь за 
посиланням:  http:/
/eu.eu-
supply.com/app/rfq/
rwlentrance_s.asp?P
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N:HTML&src
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ID=236426&B=JERNB
ANEDIREKTORATET 

Рамкова 
угода про 
лізинг 
транспортних 
засобів 
 

110000000 
норвезьких 
крон 
(бл. 
11295953 
євро) 

Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 
986 128 433 
Postboks 2233 
Tønsberg 
3103 
Norway 
Contact person: Bernhard 
Lacher 
Telephone: +47 46615082 
E-
mail: bernhard.lacher@buf
dir.no 

Інформацію подано у тендерній 
документації. 

03/05/2019 
 

http://eu.eu-
supply.com/app/rfq/
rwlentrance_s.asp?P
ID=233230&B=BUFDI
R 
 
Пропозиції 
необхідно подавати 
за вищевказаним 
посиланням 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:155946-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0&tabId=1 

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236426&B=JERNBANEDIREKTORATET
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236426&B=JERNBANEDIREKTORATET
mailto:bernhard.lacher@bufdir.no?subject=TED
mailto:bernhard.lacher@bufdir.no?subject=TED
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233230&B=BUFDIR
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233230&B=BUFDIR
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233230&B=BUFDIR
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233230&B=BUFDIR
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233230&B=BUFDIR
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155946-2019:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155946-2019:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155946-2019:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155946-2019:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155946-2019:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155946-2019:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155946-2019:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1


Динамічна 
система 
закупівель та 
лізингу 
транспортних 
засобів 

Невідома Flora kommune 
935 473 578 
Markegata 51 
Florø 
6905 
Norway 
Contact person: Arve Klokk 
Telephone: +47 41534935 
E-
mail: arve.klokk@flora.kom
mune.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформацію подано у тендерній 
документації. 

06/05/2023 
 

http://eu.eu-
supply.com/app/rfq/
rwlentrance_s.asp?P
ID=236739&B=SFJ 
 
Пропозиції 
необхідно подавати 
за вищевказаним 
посиланням 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:163794-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 

Польща 

Постачання 
замінних 
частин для 
щеплення 
трамваїв типу 
120 NA 

2762400 
польських 
злотих (бл. 
643166 
євро) 

Tramwaje Warszawskie Sp. 
z o.o. 
ul. Siedmiogrodzka 20 
Warszawa 
01-232 
Poland 
Contact person: Renata 
Krzyżanowska 
Telephone: +48 225326140 
E-
mail: zampubl@tw.waw.pl 
Fax: +48 228772387 

Роботодавець не встановлює умови для участі у 
провадженні в межах компетенції або права на 
проведення певної професійної діяльності. 

08/05/2019 
 

https://tw.ezam
awiajacy.pl/ 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:160912-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0&tabId=0 
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Доставка 2-х 
нових 
двигунів 
внутрішнього 
згорання TSA 
типу TMF 50-
29-4 для 
транспортних 
засобів 
EN57Akw  

Невідома Koleje Wielkopolskie Sp. z 
o.o. 
ul. Składowa 5 
Poznań 
61-897 
Poland 
Contact person: Andrzej 
Urbaniak - Wydział 
Zamówień Publicznych 
Telephone: +48 612792740 
E-
mail: zamowienia@koleje-
wielkopolskie.com.pl 
Fax: +48 612792708 

Замовник не встановив детальних умов. 
Пропозиція повинна містити такі заявки та 
документи: 
 
1) Заповнена форма заявки - підготовлена, під 
страхом недійсності, в електронній формі з 
кваліфікованим електронним підписом - з 
використанням шаблону - Додатка № 1 до 
Технічного завдання. 
Сторона, що замовляє, не допускає подання 
сканованої форми пропозиції з кваліфікованим 
електронним підписом. 
2) Заповнена Форма цін - підготовлена, під 
страхом недійсності, в електронній формі з 
кваліфікованим електронним підписом - 
використовуючи шаблон - Додаток 2 до 
Технічного завдання. 
Сторона, що замовляє, не допускає подання 
сканованої форми ціни з кваліфікованим 
електронним підписом. 
3) Довіреність для осіб, які підписують 
пропозицію від імені Виконавця, якщо 
пропозиція підписується повіреним - в 
електронному вигляді або в електронній копії 
документа, завіреного нотаріусом на 
відповідність оригіналу. 
4) Єдиний європейський документ (EAT), 
зазначений у главі 6 ТЗ - підготовлений, під 
страхом недійсності, в електронній формі з 
кваліфікованим електронним підписом - EAT є 
додатком 3 до ТЗ. 

07/05/2019 
 

https://kw.eb2b
.com.pl/  
 
Пропозиції слід 
подавати на 
вищевказаним 
посиланням.  

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:158144-
2019:TEXT:E
N:HTML&tab
Id=0 
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Предметом 
замовлення є 
послідовні 
поставки 
зносових 
деталей для 
трамваїв 
Skoda, 105N, 
WrAs і 
Moderus, 
розділених 
на 7 завдань: 
 
Завдання 1 - 
Послідовне 
постачання 
коліс для 
трамваїв 
Skoda; 
 
Завдання №2 
- Послідовне 
постачання 
гумових 
кілець / коліс 
для трамваїв 
Skoda; 
 
Завдання № 
3 - 
Послідовна 
доставка 
карданних 
валів; 

 2713166 
польських 
злотих (бл. 
631703 
євро) 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne Sp. z o.o. 
we Wrocławiu 
ul. Bolesława Prusa 75-79 
Wrocław 
50-316 
Poland 
Contact person: Dział 
Zamówień 
Telephone: +48 713250817 
E-
mail: przetarg@mpk.wroc.
pl 
Fax: +48 713250802 

Підрядники, які відповідають умовам участі в 
процедурі і не підлягають виключенню з 
провадження за ст. 24 сек. 1 і пар. 5 пунктів 1 і 4 
Закону про державні закупівлі, з урахуванням 
статті 133 сек. 4. Для того, щоб спочатку 
продемонструвати виконання Виконавцем умов 
участі в процедурі та відсутність підстав для 
виключення з процедури, кожен Виконавець 
зобов'язаний додати до пропозиції (в оригіналі 
у вигляді електронного документа) заяву у 
формі Єдиного європейського довідкового 
документа (EAT). Перед тим, як укласти 
контракт, Орган-наймач повинен 
зателефонувати Виконавцеві, пропозиція якого 
була оцінена для подання у визначений, не 
менше 10 днів, поточну дату з дня подання 
декларацій або документів, зазначених 
роботодавцем у пункті 11.2 Інструкції для 
підрядників (IDW). 

08/05/2019 https://mpk-
wroclaw.logintr
ade.net/rejestra
cja/ustawowe.h
tml 
 
Пропозиції слід 
подавати на 
вищевказаним 
посиланням. 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:142562-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 
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Завдання 4 - 
послідовне 
постачання 
дорожніх 
коліс; 
 
Задача № 5 - 
Послідовна 
доставка 
комплектів: 
дискове 
колесо і 
приводний 
вал; 
 
Завдання № 
6 - 
Послідовне 
постачання 
дротяних 
пружин для 
трамваїв 
Skoda; 
 
Завдання № 
7 - 
Послідовне 
постачання 
гальмівних 
колодок / 
накладок для 
трамваїв 
Skoda. 



Латвія 

Оренда 
автомобілів. 

240300 євро Valsts vides dienests 
90000017078 
Rūpniecības iela 23, Rīga, 
LV-1045 
Rīga 
LV-1045 
Latvia 
Contact person: Aivars 
Zalcmanis 
Telephone: +371 67084287 
E-
mail: aivars.zalcmanis@vvd
.gov.lv 

Інформацію подано у тендерній документації. 10/05/2019 https://www.eis
.gov.lv/EKEIS/Su
pplier/Procurem
ent/19172 
 
Пропозиції слід 
подавати на 
вищевказаним 
посиланням. 
 
 
 
 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:161693-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 

Литва 

Придбання 
вантажівки 
N1. 

365000 євро AB „Kelių priežiūra“ 
232112130 
I. Kanto g. 23 
Kaunas 
LT-44296 
Lithuania 
Contact person: Vaida 
Trasikienė 
Telephone: +370 69630366 
E-
mail: vaida.trasikiene@keli
uprieziura.lt 
 
 
 
 
 
 
 

Постачальник повинен подати заповнену 
"Європейський документ про державні закупівлі 
(ЕДД)" відповідно до вимог, викладених у статті 
50 Закону про державні закупівлі. ЄПБО 
завершується завантаженням на веб-сайт 
Європейської Комісії за адресою 
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en та 
поданням та завантаженням з пропозицією. 

23/04/2019 https://pirkimai.
eviesiejipirkimai
.lt/app/rfq/publi
cpurchase_docs.
asp?PID=45085
7 
 
Подача заявки 
на участь за 
посиланням:   
https://pirkimai.
eviesiejipirkimai
.lt/app/rfq/rwle
ntrance_s.asp?P
ID=450857&B=P
PO 
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uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:158886-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
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Угорщина 

Придбання 
транспортних 
засобів для 
компанії 
MENTO 
Environmenta
l Culture 
Limited 

Невідома MENTO Környezetkultúra 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
EKRSZ_79228567 
Besenyői út 26. 
Miskolc 
3535 
Hungary 
Contact person: Dr. 
Veszprémi Brigitta 
Telephone: +36 302837714 
E-
mail: vallalkozas@mentokft
.hu 
Fax: +36 46532233 
 

Кбт. Стаття 67 (1). та урядовий наказ 321/2015 
(X.30.). (Кр.) Розділ 1 (1). на підставі подання 
EECD учаснику (AT), що він / вона відповідає Kbt. 
Стаття 65 нижче. Орган-наймач (АК) у Розділі 2 
(5) Кр. передбачає надання детальної 
інформації в EECD IV. розділ. А.К. звертає увагу 
на положення розділу 3 Кр. 
 
Розділ Kbt.69 (4) - (7) AT, який повинен надати 
сертифікати, необхідний для того, щоб 
продемонструвати відповідність вимогам щодо 
відповідності наступним чином: 
 
Ч.1. Кбт. Розділ 65 (1). (а) і ст. 19 (1) Кр. (a) AT (у 
випадку спільних торгів, будь-який спільний AT) 
надає виписку від фінансової установи 
менеджера рахунку на всі свої платіжні рахунки, 
що відбулися протягом 24 місяців з дати 
повернення дзвінка, залежно від того, коли була 
створена АТ або коли вона розпочала свою 
діяльність , якщо доступно, з таким мінімальним 
вмістом: 
 
- кількість платіжних рахунків, 
 
- дата (дати) відкриття платіжного рахунку (-ів), 
 
- чи провайдер платіжних послуг LXXXV від 2009 
року про надання платіжних послуг стався на 
його платіжному рахунку за 24 дні до дати 
відправлення повідомлення (чергу або рядок з 
однаковим вмістом). 
 

10/05/2019 
 

https://ekr.gov.
hu/portal/kozbe
szerzes/eljaraso
k/EKR00035882
2019/reszletek 
 
Пропозиції слід 
подавати на 
вищевказаним 
посиланням. 
 
 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:150660-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 
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КР звертає увагу на той факт, що декларації 
фінансової установи повинні бути додані до 
рахунків, які, можливо, були припинені 
протягом розглянутого періоду. 

Франція 

Довгострокова 
оренда 
автомобілів 
для TGH 2019 

Невідома Office public de l'Habitat 
27820001900018 
401 boulevard Irénée 
Bonnafous 
Montauban 
82002 
France 
E-
mail: marches@tgh82.org 

Необхідні документи:  
- форма ДК1, лист-заява _ авторизація 
представника його співвиконавцями (доступна 
за адресою: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat), 
 
- Форма DC2, декларація індивідуального 
кандидата або члена групи (доступна за 
адресою: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat). 
 
Список і короткий опис критеріїв відбору: 
- відповідну заяву банків або доказ страхування 
від професійних ризиків, 
 
- заява про загальний оборот і оборот стосовно 
поставок, послуг або робіт, що підпадають під 
контракт, реалізованих протягом останніх 3 
фінансових років. 
 
Список і короткий опис критеріїв відбору: 
- сертифікати професійної кваліфікації. Докази 
про здатність кандидата можуть бути надані 
будь-якими засобами, зокрема, за допомогою 
сертифікатів професійної ідентичності або 
довідки про роботу, що підтверджують 

29/04/2019 
 

Office public de 
l'Habitat 
2782000190001
8 
401 boulevard 
Irénée 
Bonnafous 
Montauban 
82002 
France 
E-
mail: marches@
tgh82.org 

https://ted.e
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компетентність економічного трейдера для 
виконання послуг, для яких він звертається. 

Постачання 
запасних 
частин і 
дрібного 
обладнання, 
ремонт і 
регуляторне 
регулювання 
для легких і 
важких 
транспортних 
засобів для 
Агломераційни
х центрів Pays 
de Meaux 

Невідома Communauté 
d'agglomération du Pays de 
Meaux 
20007213000012 
Hôtel de Ville — BP 227 
Meaux Cedex 
77107 
France 
Telephone: +33 160099831 
E-
mail: catherine.quirici@me
aux.fr 
Fax: +33 160099773 

Інформацію подано у тендерній документації. 06/05/2019 https://www.ac
hatpublic.com/s
dm/ent/gen/ind
ex.do 
 
Пропозиції слід 
складати за 
посиланням: 
https://www.ac
hatpublic.com/s
dm/ent/gen/ent
_detail.do?PCSLI
D=CSL_2019_9C
LN4kZ4Y0 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:156515-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0&tabId=0 

Придбання 
транспортних 
засобів та 
обладнання 
для 
Департаменту 
Aube 

Невідома Département de l'Aube 
2 rue Pierre Labonde 
Troyes 
10000 
France 
E-mail: marche@aube.fr 

Подано у тендерній документації 09/05/2019 
 

https://www.x
marches.fr/entr
eprise/detailCon
sultation.php?k
ey=9015  
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 
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uropa.eu/udl
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TICE:156484-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
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Придбання 
комерційних 
автомобілів, 
легких, нових і 
використаних. 

Невідома Grand Angoulême 
agglomération 
25 boulevard Besson Bey 
Angoulême Cedex 
16023 
France 
Telephone: +33 545386984 
E-mail: marche-
public@grandangouleme.fr 

Необхідні документи: 
- належним чином заповнена заява (модель DC1 
версії березня 2016 року), документи, що 
стосуються повноважень особи, уповноваженої 
на вчинення кандидата (витяг із статуту 
товариства, обговорення ради директорів, 
повноваження особи на ім'я призначений для 
представництва компанії), 
- дозвільний документ, підписаний іншими 
членами групи, 
- декларація на честь, належним чином 
датована і підписана кандидатом або кожним 
членом групи, для обґрунтування: не входити до 
жодного з випадків заборони примусового 
тендера, передбачених статтями 45 і 48 
постанови № 2015-899 від 23.7.2015 р., 
належним чином ставившись до статей L. 5212-1 
до L. 5212-11 Кодексу законів про працю щодо 
працевлаштування інвалідів. 
- заяву із зазначенням середньорічної 
чисельності персоналу кандидата, важливості 
керівного персоналу за кожну з останніх 3 років, 
 
- представлення переліку основних послуг, 
проведених протягом останніх 3 років, 
- сертифікати, складені відділами контролю 
якості та уповноважені сертифікувати 
відповідність поставок посиланнями на певні 
технічні специфікації. З точки зору поставок і 
послуг, опис технічного обладнання, заходів, що 
використовуються суб'єктом господарювання 
для забезпечення якості та засобів дослідження 
та дослідження своєї компанії; з точки зору 
служби, власник або агент у випадку групи 

30/04/2019 
 

https://demat-
ampa.fr 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
посиланням: 
https://demat-
ampa.fr/?page=
entreprise.Entre
priseAdvancedS
earch&AllCons&
refConsultation
=26032&orgAcr
onyme=s4l 
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повинні надати докази своєї професійної 
кваліфікації для виконання завдань, які є 
предметом цієї консультації. 
 
Критерії: 
- якщо кандидат перебуває у стані керування, 
копія судового рішення, винесеного з цією 
метою, 
- заява про загальний оборот і оборот щодо 
поставок, послуг або робіт, які були предметом 
контракту протягом останніх 3 фінансових років, 
- підтвердження про реєстрацію в реєстрі 
професії або в комерційному реєстрі або 
торговельній палаті, де це можливо 
(необов'язково для інформації). 

Ремонт, 
постачання 
витратних 
матеріалів і 
запасних 
частин для 
транспортних 
засобів і 
сільськогоспод
арської 
техніки. 

520000 
євро 

CA de Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane 
100 avenue de Londres, CS 
40548 
Béthune 
62411 
France 
 
Email: contact@bethunebr
uay.fr 

Подача декларації про чесність, якою заявник 
підтверджує вірогідність поданих документів.  
Умови участі подано у тендерній документації.  

02/05/2019 
 

https://marches
publics596280.f
r/?page=entrepr
ise.EntrepriseHo
me 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:154021-
2019:TEXT:E
N:HTML&tab
Id=0 

Придбання 
нових 
транспортних 
засобів, 
обладнання та 
техніки для 
послуг 

Невідома Conseil Général d'Indre-et-
Loire 
22370001400010 
place de la Préfecture 
Tours 
37927 
France 
Telephone: +33 247314274 

Для участі необхідно подати наступні 
документи: 
- форма K або Kbis, 
 
- копія винесеного рішення (судів), якщо 
кандидат перебуває у стані керування, 
 

30/04/2019 http://www.tou
raine.fr 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:154013-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 
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відомчої ради 
Ендр і Луари 

E-mail: commande-
publique@departement-
touraine.fr 
Fax: +33 247314375 
 

- форма DC1, лист-заява _ Дозвіл агента його 
співвиконавцями. (доступна за адресою: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) , 
 
- Форма DC2, декларація індивідуального 
кандидата або члена групи. (доступна за 
адресою: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat). 
 
- Відповідна банківська декларація або доказ 
страхування від професійних ризиків. 
 
- Представлення переліку основних поставок 
або послуг, проведених протягом останніх 3 
років, із зазначенням суми, дати та державного 
або приватного одержувача. 

Придбання 
нового 
автомобіля - 
сегмент 
легкових 
автомобілів D 
3 "Family" 
Diesel 

Невідома Département de Lot-et-
Garonne 
1633 avenue Maréchal 
Leclerc 
Agen Cedex 9 
47922 
France 
Contact person: Me 
Danielle Gentillet 
Telephone: +33 553693908 
E-
mail: danielle.gentillet@lot
etgaronne.fr 

Для участі необхідно подати наступні 
документи: 
- декларація чесності, яка підтверджує, що 
кандидат не входить до жодного з випадків 
заборони на проведення торгів, 
 
- відомості про дотримання зобов'язань щодо 
використання, зазначених у статтях L. 5212-1 - L. 
5212-11 Кодексу законів про працю. 
 
- заява про загальний оборот та оборот за 
послугами, які підпадають під контракт, 
реалізований протягом останніх 3 років, 
 
- відповідну банківську декларацію або доказ 
страхування професійних ризиків. 

30/04/2019 https://demat-
ampa.fr/?page=
entreprise.Entre
priseAdvancedS
earch&AllCons&
refConsultation
=26458&orgAcr
onyme=e1x 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 
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- заяву із зазначенням середньорічної 
чисельності персоналу кандидата та розміру 
керівного персоналу за кожну з останніх 3 років, 
 
- перелік основних посилань щодо аналогічних 
послуг, виконаних протягом останніх 3 років, із 
зазначенням суми, дати та одержувача. Вони 
підтверджуються свідоцтвами одержувача або, 
якщо це не так, заявою кандидата, 
 
- заяву, в якій зазначаються інструменти, 
обладнання та технічне обладнання, доступне 
кандидату для виконання контракту. 
 

 

Постачання 
запчастин 
Caterpillar до 
контейнерів 
Seine (Лот 5) 
 

140000 
євро 

Département de Seine 
Maritime 
22760540900019 
Hôtel du Département, 
quai Jean Moulin, CS 56101 
Rouen Cedex 
76101 
France 
 
Telephone: +33 235035555 
E-mail: service-marches-
publics@seinemaritime.fr 
Fax: +33 235035542 

Необхідні документи для подачі пропозиції: 
- копія винесеного рішення (судів), якщо 
кандидат перебуває у стані керування, 
 
- форма ДК1, лист-заява _ дозвіл представника 
його співвиконавцям (доступний за адресою: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) 
 
- форма ДК2, Декларація індивідуального 
кандидата або члена групи (доступна за 
адресою: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat). 
 
- Заява про загальний оборот та оборот стосовно 
поставок, послуг або робіт, що підпадають під 
контракт, реалізований протягом останніх 3 
фінансових років. 

07/05/2019 
 

https://www.m
pe76.fr/ 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 
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- заяву, в якій зазначаються інструменти, 
обладнання та технічне обладнання, доступне 
кандидату для виконання таких контрактів, 
 
- заяву із зазначенням середньорічної 
чисельності персоналу кандидата та розміру 
керівного персоналу за кожну з останніх 3 років, 
 
- представлення переліку основних поставок або 
послуг, здійснених протягом останніх 3 років, із 
зазначенням суми, дати та державного або 
приватного одержувача. 

Постачання 
комплектуючи
х і запасних 
частин для 
обладнання 
марки Linet 

Невідома CHU de Nice 

260 600 705 000 40 

4 avenue Reine Victoria, 

CS 91179 

Nice Cedex 1 

06003 

France 

 

Contact person: M. 

Charles Guepratte, 

Directeur général 

Telephone:  

+33 492034684 

E-mail: cell-cent-

march@chu-nice.fr 

Fax: +33 492034468 

Необхідні документи для подачі пропозиції: 
- лист-заява (DC1), належним чином 
поінформований, 
 
- декларація кандидата (ДК2), що 
супроводжується елементами, що стосуються 
обороту останніх 3 років, технічним і людським 
засобам компанії, а також посиланнями, 
 
- якщо компанія перебуває у стані керування, 
копія рішення, винесеного для цієї мети (форми 
DC1, DC2, згадані вище), вільно доступні на сайті 
www.colloc.bercy.gouv.fr тема: державні 
закупівлі). 
 
Ці документи з датою повинні містити назву 
компанії. Документи, передбачені статтею 51 
Указу № 2016-360 від 25.3.2016 щодо 
державних закупівель, будуть прийняті, 
засвідчуючи, що кандидат не перебуває у справі 
про заборону участі в торгах. Кандидат може 

30/04/2019 https://www.m
arches-
publics.gouv.fr/ 
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подати заяву у формі Єдиного документу 
європейського ринку (ДУМЕ) (див. Статтю 11 
РК). 

"5-
пасажирський 
фургон" 
програми 
придбання 
комерційних 
автомобілів 
2017-2021 

969600 
євро 

Département de la Réunion 
22974001400019 
Direction de la commande 
publique, 31 rue de Paris 
Saint-Denis 
97400 
France 
 
Telephone: +33 262586670 
E-
mail: marchespublics@cg9
74.fr 

- кандидат має можливість подати заяву про 
чесність (модель DR01), в якій він засвідчує 
наявність правових, фінансових, професійних та 
технічних можливостей, пов'язаних з ринком. 
Лише бенефіціар повинен надіслати 
підтверджуючі документи (перелічені в 
правилах консультацій), що підтверджують ці 
можливості. 

09/05/2019 http://marchesp
ublics.cg974.fr 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 
 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:151054-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 

Нідерланди 
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Для заміни 
струмових 
втулок Ø 140 
мм на 
гідравлічні 
втулки Ø 140 
мм NS 
здійснюється 
пошук 
постачальників
, незалежно 
від того, чи 
вони в 
поєднанні з 
третіми 
сторонами 
розробляють, 
виготовляють і 
постачають 
приблизно 
1000 шт. мм 
протягом 
наступних 5 - 8 
років. 

Невідома NS Groep nv 
41680548 
Laan van Puntenburg 100 
Utrecht 
3511 ER 
Netherlands 
Contact person: Fred 
Nijman 
Telephone: +31 655845415 
E-mail: Fred.nijman@ns.nl 

Не вказано 03/05/2019 
 

https://www.te
nderned.nl/tend
erned-
web/aankondigi
ng/detail/public
atie/akid/ec756
dd4bc76280f46
41bd16c35ac57
c 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:155697-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0&tabId=1 
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Доставка шасі 
вантажівки та 
кузовів 
навантажувачі
в 

Невідома Circulus-Berkel B.V. 
34676550 
Aruba 16 
Apeldoorn 
7332 BK 
Netherlands 
Contact person: Gerard de 
Boer 
Telephone: +31 306995431 
Email: aanbesteden@unite
dquality.nl 

Подано у тендерній документації. 24/05/2019 
 

https://www.te
nderned.nl/tend
erned-
web/aankondigi
ng/detail/public
atie/akid/c8b5c
6ab37cc40bb5c
96db93aa0cf7ca 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:161883-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 

Німеччина 

Конструкція і 
готова до 
використання 
подача 
пристрою для 
закачування 
води 
 
Довжина: 
приблизно 
50,00 м 
 
Ширина: 
прибл. 12 м 
 
Осадка: 
приблизно 
2,50 м 
 

Невідома Fachstelle 
Maschinenwesen Nord 
Blenkinsopstraße 7 
Rendsburg 
24768 
Germany 
Contact person: Sascha 
Maier 
Telephone: +49 4331-
594352 
E-mail: fmn@wsv.bund.de 
Fax: +49 4331-594448 

Подано у тендерній документації. 20/06/2019 
 

https://www.ev
ergabe-
online.de/tende
rdetails.html?id
=249154 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:150836-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 
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Характеристик
и: Пропускна 
здатність 12 
000 м3 / год, 
система 
рухової 
установки СПГ, 
10 
однокамерних 
кабін, 
пропускна 
здатність 
крана. 

Купівля 
автотранспорт
у для BfUL 

Невідома Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und 
Geologie 
Pillnitzer Platz 3 
Dresden 
01326 
Germany 
E-mail: Vergabestelle-
LfULG@smul.sachsen.de 

Необхідні документи для подачі пропозиції: 
- Доказ реєстрації в торговому або 
професійному реєстрі або доказ попередньої 
кваліфікації. 
 
- загальний оборот та кількість працівників за 
останні 3 роки, 
 
- Довідковий перелік значних послуг, наданих за 
останні 3 роки. 
 
- Заповнена форма "Учасник тендеру" 

06/05/2019 
 

https://www.ev
ergabe.sachsen.
de/NetServer/T
enderingProced
ureDetails?funct
ion=_Details&Te
nderOID=54321-
Tender-
169c3c8fb84-
6a7e4724c8d76
acf 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:153666-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 
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Шасі 
вантажного 
автотранспорт
у для 
автобанмайсте
рень 
дорожнього 
управління 
Nordbayern 

Невідома Autobahndirektion 
Nordbayern 
Flaschenhofstraße 55 
Nürnberg 
90402 
Germany 
Telephone: +49 911462101 
E-
mail: vergabestelle@abdnb
.bayern.de 

Подавати заявку відповідно до форми 124 
декларація придатності: 
https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByP
latformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/160
252  

07/05/2019 
 

https://www.m
einauftrag.rib.d
e/public/Details
ByPlatformIdAn
dTenderId/platf
ormId/1/tenderI
d/160252 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
посиланням: 
https://my.verg
abe.bayern.de 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:153892-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 

Чехія 

Придбання 
автомобілів: 
Частина 1 - 
Доставка 1 
легкового 
автомобіля 
нижчого класу 
 
Частина 2 - 
Доставка 9 
легкових 
автомобілів 
нижчого класу 
 
Частина 3 - 
Поставка 3 
легкових 
автомобілів 
нижнього 

8320000 
чеських 
крон 
(322655 
євро) 

Zlínský kraj 
70891320 
třída Tomáše Bati 21 
Zlín 
761 90 
Czechia 
 
Contact person: Martina 
Chovancová, DiS. 
Telephone: 
 +420 577043874 
E-
mail: verejne.zakazky@kr-
zlinsky.cz 

Дотримання професійної компетентності 
відповідно до розділу 77 Закону № 134/2016 Зб. 
("Закон") повинен бути підтверджений 
Постачальником стосовно Чеської Республіки 
шляхом: відповідно до розділу 77 (1) Закону: 
витяг з Торгового реєстру або іншого подібного 
реєстру, якщо інше правове регулювання 
вимагає такої реєстрації; Підтвердження 
відповідності критерію прийнятності не пізніше, 
ніж за 3 місяці до початку процедури закупівлі. 

02/05/2019 
 

https://nen.nipe
z.cz/profil/ZLK 
 
Подача заявки 
на участь у 
тендері за 
посиланням: 
https://portalne
n.nipez.cz/ 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:150729-
2019:TEXT:E
N:HTML&tab
Id=0 
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середнього 
класу 
 
Частина 4 - 
Поставка 2 
легкових 
автомобілів 
середнього 
класу 
 
Частина 5 - 
Доставка 3 
вагонів 
середньої 
дальності 
 
Частина 6 - 
Доставка 1 
позашляховика 
легкового 
автомобіля 80 
кВт 
 
Частина 7 - 
Поставка 1 
позашляховика 
110 кВт 
легкового 
автомобіля 
 
Частина 8 - 
Доставка 2 
автомобілів 



середнього 
класу 

Предметом 
публічного 
контракту є 
придбання 8 
автомобілів і до 
7 автомобілів у 
формі 
резервного 
зобов'язання 

5665000 
чеських 
крон (бл. 
219692 
євро) 

Technologie hlavního 
města Prahy, a.s. 
25672541 
Dělnická 213/12 
Praha 7 – Holešovice 
170 00 
Czechia 
Contact person: Schmitz & 
Partner, advokátní 
kancelář, s.r.o. 
Telephone: +420 
252547353 
E-mail: thmp-
zakazky@post.cz 

Виконавець зобов'язаний довести виконання 
професійної компетентності стосовно Чеської 
Республіки шляхом подання витягу з Торгового 
реєстру або іншого аналогічного реєстру, якщо 
інше правове регулювання вимагає такої 
реєстрації. 
 
Постачальник не повинен подавати документ 
відповідно до розділу 77 Закону про охорону 
здоров'я, якщо такі професійні кваліфікації не 
вимагають подібних професійних кваліфікацій. 

29/04/2019 
 

https://www.te
nderarena.cz/pr
ofily/THMP 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:153637-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0&tabId=0 

Предметом 
публічного 
контракту є 
постачання 1 
пасажирського 
автотранспорту 
потужністю не 
менше 139 кВт. 

616597 
чеських 
крон (бл. 
23912 
євро) 

Česká republika - Generální 
ředitelství cel 
71214011 
Budějovická 7 
Praha 4 
140 00 
Czechia 
E-
mail: verejnezakazky@cs.m
fcr.cz 

Професійні компетенції відповідно до статті 77 
Закону про державні закупівлі; постачальник 
доводить виконання професійної 
компетентності стосовно Чеської Республіки 
шляхом подання виписки з Торгового реєстру 
(стаття 77 (1) Закону про державні закупівлі). 
 
Додаткову інформацію замовник подав у 
тендерній документації. 

02/05/2019 
 

https://nen.nipe
z.cz/profil/GRC 
 
Пропозиції 
необхідно 
подавати за 
вищевказаним 
посиланням. 

https://ted.e
uropa.eu/udl
?uri=TED:NO
TICE:151063-
2019:TEXT:E
N:HTML&src
=0 
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