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Від 25 лютого 2021 року 

Шановні Партнери! 

As of 25th February 2021 

Dear Partners,  

  

ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ REQUEST FOR PROPOSALS 

  

1. Господарське товариство у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю завод 
“Флекстронікс ТзОВ”, юридична особа, що 
зареєстрована та існує згідно із законодавством 
України, ідентифікаційний код 32221224, 
місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська 
область, місто Мукачеве, вулиця Берегівська-бічна, 
будинок 4 (надалі – “Замовник”) цим документом 
пропонує Вам, як Виконавцю взяти участь у тендері  
по наданню аудиторских послуг (надалі – 
“Послуги”) відповідно стандартів МСФЗ. У звязку з 
цим, пропонує Вам надати Замовнику свої 
пропозиції щодо надання таких Послуг (надалі – 
“Пропозиції”). 

1. Group Companies Flextronics Ukraine (Flextronics 
LLC and PJSC Flextronics Service UA) (Commercial 
Company in the form of a limited liability company 
plant “Flextronics LLC”, a legal entity incorporated 
and existing under the laws of Ukraine, identification 
code 32221224, with its registered address at:  
Ukraine, 89600, Zakarpatska region, Mukacheve city, 
4 Beregivska-bichna street (hereinafter - the 
"Customer"), hereby invites you to participate in the 
tender related to providing audit Services 
(hereinafter – the “Services”) in accordance with IFRS 
standards. For this purpose we invites you to submit 
your bid to the Customer related to the performance 
of such Services (hereinafter – the “Bid”). 

  

2. Загальні вказівки про склад Послуг, які повинен 
буде виконати Виконавець, визначені у Додатку № 
1 до цього запиту на пропозиції.  

2. The general instructions about the Services to be 
performed by the contractor are defined in Annex 
No.1 to this Request for Proposals.  

 

3. Пропозиції Виконавця, що бажає взяти участь у 
конкурсі по визначенню Замовника на виконання 
Послуг, надалі – “Кандидат”, повинні включати 
наступні документи: 

3. The Bid of a legal entity, which intends to 
participate in the tender related to selection of the 
contractor for performance of the Services, 
(hereinafter – the “Bidder”) shall include the 
following documents: 

3.1 Пропозиції щодо надання Послуг ( за формою 
згідно Додатку №2) 

У випадку якщо Кандидат запропонує декілька 
варіантів тарифікації, Замовник має право на 
власний розсуд обрати один з них. 

 

3.1. The bid related to the performance of the 
Services (according to Annex №2) 

In case Bidder will offer few alternative bid 
Customer may choose one according his own 
decision. 

 

  

3.2. Рекомендації, надані Кандидату його 
контрагентами (за наявності).  

3.2. Letters of recommendation provided to the 
Bidder by his counterparties (if available).  
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4. Пропозиції подаються в елекронній формі  з 
допомогою онлайн платформи aQuire  (лінк на 
онлайн платформу буде надіслано учасникам 
тендеру)  

 

Пропозиція повинна бути отримана Замовником за 
вищевказаною адресою не пізніше ніж 10.00 год 
12.03.2021 року (надалі «Фінальний Строк») 

Замовник зберігає право виключити будь-яку 
Пропозицію, що була отримана після зазначеного 
Фінального Строку. 

 

Будь-яка пропозиція подана в будь якому іншому 
форматі, ніж описано вище, може бути автоматично 
дискваліфікована. 

4. The Bid shall be submitted in electronic with the 
additional online platforms aQuire (link to the 
online platform will be sent to the participants of 
the tender) 

 

The Bid to be received by the Customer at the above 
mentioned addresses not later than at the time 10.00 
on 12.03.2021 (hereinafter- the Deadline) 

The Customer reserves the right to exclude any Bid 
that have been received after the indicated Deadline. 

 

Any Bid submitted in any other format other than 
described above maybe automatically disqualified. 

  

  

  

5. До укладення договору з одним із Кандидатів, 
Замовник залишає за собою право змінити або 
скасувати вибір Кандидата та/або надання Послуг, 
а також Замовник має право на власний розсуд 
проводити переговори з будь-якою особою та/або 
будь-яким Кандидатом та/або контактувати з 
різними підрядниками з будь-якого приводу та/або 
у будь-яких випадках (у т.ч. з будь-яких питань 
наданню Послуг). У будь-якому випадку Кандидат 
до укладення з ним договору не може мати 
стосовно Замовника жодних претензій та/або 
вимог, пов’язаних з наданням Послуг. 

5. Before the Agreement is executed with one of the 
Bidders, the Customer may change or cancel the 
choice of Bidder and/or performance of the Services, 
and he may at his own discretion conduct 
negotiations with any person and/or any of the 
Bidders and/or approach different contractors with 
respect to any matter and/or on any occasion 
(including with respect to the matters related to 
performance of the Services). In any case, the Bidder 
shall have no claim and/or complaint against the 
Customer in connection with the performance of the 
Services before the Agreement is executed with such 
Bidder. 

  

  

  

  

6. Замовник має право на власний розсуд у будь-
який момент змінити умови цього запиту на 
пропозиції і додатки до нього та/або відступити від 
умов і вимог, визначених у цьому запиті на 
пропозиції (у тому числі в частині зменшення та/або 

6. The Customer may at his sole discretion change the 
terms of this Request for Proposals and annexes 
hereto and/or deviate from the terms and 
requirements determined in this Request for 
Proposals (including decrease and/or increase of the 
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збільшення складу і обсягів Послуг), як у відношенні 
до одного, так і до декількох Кандидатів. 

scope of the Services) in relation to one or more of 
the Bidders. 

  

7. Якщо Кандидат, ознайомившись із цим запитом 
на пропозиції та його додатками, виявить, що для 
подання таким Кандидатом своїх Пропозицій не 
вистачає певної інформації, або виявить 
невідповідність або протиріччя між різними 
документами цього запиту на пропозиції, Кандидат 
повинен направити Замовнику запит щодо 
відсутньої інформації та/або виявлених 
невідповідностей і протиріч не пізніше ніж за 2 (два) 
календарних днів до Фінального Строку, 
зазначеного у пункті 4 цього запиту на пропозиції. У 
разі неподання такого запиту, буде вважатися, що 
Кандидат володіє всією інформацією, необхідною 
для подання Пропозицій, і відсутні будь-які 
протиріччя чи невідповідності, які б перешкоджали 
Кандидату підготувати та подати свої Пропозиції. 

7. If the Bidder, having reviewed this Request for 
Proposals and its annexes, reveals that some 
information required for submission of his Bid is 
missing, or that there are discrepancies or 
contradictions between some of the documents of 
this Request for Proposals, he must submit a request 
list regarding the missing information and/or 
revealed discrepancies and contradictions not later 
than 2 (two) calendar days before the Deadline, as 
specified in Clause 4 of this Request for Proposals. If 
the Bidder does not submit such request list, it shall 
be deemed that the Bidder has all information 
required for submission of the Bid, and there are no 
discrepancies or contradictions that prevent the 
Bidder from preparing and submitting his Bid.  

 

8. Цей запит на пропозиції та його додатки не 
можуть розглядатися в якості висновків та/або 
роз’яснень Замовника і Кандидат самостійно несе 
відповідальність за підготовку за допомогою своїх 
консультантів будь-яких висновків, які необхідні 
йому для подання Пропозицій. Кандидат 
самостійно несе всі витрати, пов’язані з 
підготовкою і подачею Пропозицій. 

8. This Request for Proposals and its annexes shall not 
be deemed as conclusions and/or clarifications of the 
Customer, and the Bidder is solely responsible for 
preparation, with the assistance of his consultants, of 
any conclusions required for submission of the Bid. 
The Bidder shall solely bear all expenses related to 
preparation and submission of the Bid. 

  

9. Кандидат не може включати до своїх Пропозицій 
будь-які застереження. Кандидат не може робити 
будь-які виправлення у цьому запиті на пропозиції 
та його додатках.  

9. The Bidder shall not state any disclaimer in his Bid. 
The Bidder shall not make any changes in this Request 
for Proposals and its annexes.  

10. Пропозиції Кандидата та всі інші документи, які 
подаються Замовнику разом із такими 
Пропозиціями, повинні бути засвідчені підписом 
уповноваженого представника відповідного 
Кандидата і скріплені печаткою Кандидата (у разі 
наявності печатки). 

10. The Bidder’s Bid and all other documents, 
submitted to the Customer along with the Bid, shall 
be signed by the authorized representative of the 
respective Bidder and affixed with the corporate seal 
of the Bidder (if the seal is available). 

  

11. Кандидат та/або його афілійована особа та/або 
інша особа, що діє від імені Кандидата, не мають 
права прямо або опосередковано погоджувати свої 
Пропозиції з будь-якими іншими Кандидатами. 

11. The Bidder and/or his affiliated entity and/or 
other entity acting on behalf of the Bidder shall not, 
whether directly or indirectly, coordinate his Bid with 
any other Bidders.  
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12. Замовник повідомляє Кандидата, Пропозиції 
якого були прийняті, письмово або через онлайн 
платформу aQuire 

12. The Customer notifies the Bidder, whose Bid has 
been accepted, in writing or with online platform 
aQuire 

  

13. Замовник повідомляє Кандидата, Пропозиції 
якого не були прийняті, через онлайн платформу 
aQuire 

13. The Customer notifies the Bidder, whose Bid has 
not been accepted via aQiure system. 

  

14. Цей запит на пропозиції та його додатки не є для 
Замовника зобов’язуючими документами. Єдиним 
документом, на підставі якого у Замовника 
виникають зобов’язання у зв’язку з наданням 
Послуг, є укладений договір. Для уникнення 
непорозумінь, угода щодо надання Послуг між 
Замовником та Кандидатом, чиї Пропозиції будуть 
прийняті Замовником, вступить в силу тільки з 
моменту підписання договору уповноваженими 
представниками сторін та скріплення його 
печатками сторін. 

14. This Request for Proposals and its annexes are not 
binding upon the Customer. The only document, 
based on which the Customer has obligations in 
relation to performance of the Services, is the 
executed Agreement. For avoidance of doubt, the 
agreement on performance of the Services between 
the Customer and the Bidder, whose Bid has been 
accepted, will enter into effect only after the 
Agreement has been signed by the authorized 
representatives of the parties and affixed with 
corporate seals of the parties. 

  

15. Якщо виникають будь-які питання відносно 
підготовки Пропозицій, будь-ласка звертайтесь до 
нас письмово через онлайн платформу aQuire (в 
Розділі Discussion forum) 

 

15. If any questions arise with respect to preparation 
of the Bid, please approach us in writing by online 
system acquire ( Chapter Discussion forum) 

 

 

  

З повагою, Тендерний комітет  Faithfully, Tender Committee  

 

 

 

  

 


