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ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
16 квітня  2018 року 

 

1. Всеукраїнська благодійна організація «Мережа організацій, що працюють у пенітенціарній сфері», 

Організатор Тендеру, впроваджує в Україні Проект «Заради Життя» (Serving Life), за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  

 

З метою впровадження медичної інформаційної системи «ВІЛ-інфекція в Україні» (МІС ВІЛ) в 

установах Державної кримінально-виконавчої служби України в рамках Проекту «Заради Життя» 

(Serving Life) передбачається закупівля кабелю та мережевого обладнання.  
 

 

2. Всеукраїнська благодійна організація «Мережа організацій, що працюють у пенітенціарній сфері» 

оголошує відкритий конкурс на відбір компанії, яка постачатиме кабель та мережеве обладнання, 

вказане у Технічному завданні, і цим запрошує Вас надати цінові пропозиції. Докладніший опис 

приводиться в Технічному завданні, що додається. 

 

3. Тендерна документація  включає наступні документи: 
 

Розділ 1. Технічна пропозиція -  Технічне завдання та Типові форми. 
Розділ 2. Фінансова пропозиція - Типові форми. 

 

4. За результатами тендеру буде відібрано компанію, яка одержить право на укладення договору на 

виготовлення/постачання кабелю та мережевого обладнання. Інші, більш детальні умови 

проведення тендеру визначено у тендерній документації, що додається. 

 

5. До розгляду будуть прийматися лише ті пропозиції, які відповідатимуть усім вимогам, вказаним в 

тендерній документації. 

 

6. Ціни мають бути зазначені в гривнях без урахування ПДВ. 

 

7. Подання тендерних пропозицій: Пропозиції повинні надсилатись (або надаватись особисто) у 

закритих конвертах звичайною чи кур’єрською поштою на адресу:  
 

04071, Україна, м. Київ,  

вул. Верхній Вал, будинок 48/28а,  

3 поверх, офіс 13 
 

Конверт повинен містити надпис: “ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР «Закупівля кабелю та 

мережевого обладнання», «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:00,  02 травня 2018 року», а також код 

ЄДРПОУ, адресу та назву учасника. 

Тендерна пропозиція має бути отримана Організатором тендеру у конверті форматом А4, який 

на лініях склеювання має бути промаркований печаткою учасника у декількох місцях, аби 

виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати 

розкриття Організатором тендеру тендерних пропозицій. 

 

Також, Пропозиція у встановленому форматі, а також додаткова інформація мають надсилатися в 

електронному вигляді на  електронну адресу: vbo-tender@ukr.net  
 

            У темі листа просимо зазначити:  «Закупівля кабелю та мережевого обладнання» 

Телефон для довідок:+38050352 35 35, +38097575 33 77 

електронна адреса для довідок: vbo-tender@ukr.net 

 

Будь-які питання щодо цього конкурсу необхідно надсилати у електронному вигляді. 

mailto:vbo-tender@ukr.net
mailto:vbo-tender@ukr.net
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Відповіді на питання учасників тендеру та будь-які роз’яснення будуть надіслані організаціям, які 

підтвердили отримання цього оголошення електронною поштою. 

 

8. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Організатором за адресою, вказаною в п.7, 

встановлюється: 02 травня 2018 р., 10:00 за київським часом. Пропозиції, які надійдуть пізніше 

зазначеного терміну, до розгляду не приймаються. 

9. Публічне розкриття конвертів з пропозиціями відбудеться за адресою, що наведена в п. 7, 02 

травня 2018 року о 14:00. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій  запрошуються всі 

учасники, що подали свої пропозиції, або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або 

його уповноваженого представника на процедурі розкриття цінових пропозицій не є підставою для 

не розкриття, не розгляду або відхилення його цінової пропозиції. Повноваження представників 

учасників повинні бути підтверджені довіреністю, наказом про призначення, договором 

доручення, тощо,  та документом, що посвідчує особу (паспорт). 

 

10. Основні фактори, що будуть впливати на кінцеве рішення щодо переможця тендеру – 1) 

відповідність заявки учасника умовам тендерної документації, 2) прийнятна ціна, 3) умови 

надання послуг. 

 

11. Переможця тендеру буде обрано на засіданні Комітету з питань закупівель не пізніше 03 травня 

2018 року після детальної оцінки наданих тендерних пропозицій. Протягом 3 (трьох) робочих 

днів з моменту прийняття такого рішення організатор тендеру проінформує переможця тендеру у 

письмовій формі.  

 
12. Замовник залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або 

інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень пропозицій вимогам 

специфікації та юридичної особи учасника даного тендеру. 

 

13. Замовник залишає за собою право змінювати кількість одиниць товару до закупівлі після 

отримання пропозицій і обрання переможця. 

 

14. Замовник залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку цінову пропозицію 

відповідно до документації, власних Політик і Процедур і право припинити процедуру тендеру 

та відмовитися від усіх цінових пропозицій у будь-який час до укладання договору, не несучи 

при цьому ніякої відповідальності перед учасниками тендеру. 

 

15. Організатор тендеру не несе відповідальності за роботу поштової служби з доставки 

документації. 

  

16. Оголошення про конкурс розміщуються Організатором на сайті www.tendery.ua. та www.prostir.ua.  

_______________________________________________________________ 
Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові 

помилки, внаслідок яких заявка/резюме учасників конкурсу не надійшли/надійшли із запізненням, були 
загублені чи пошкоджені; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе 
відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника 
конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність  

Участю у конкурсі учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе зобов’язання 
їх належно виконувати.   

Бажаємо Вам успіху! 

 

 

 

 

http://www.tendery.ua/
http://www.prostir.ua/
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Розділ 1. ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТИПОВІ ФОРМИ) 
 

ДОДАТОК 1 

до оголошення про проведення тендеру 

Технічні (якісні) характеристики товару 
 

Вимоги до закупівлі: 

ВАЖЛИВО: 

Якість Товару повинна відповідати вимогам ТУ, ДСТУ для відповідного типу.  

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим 

діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які 

передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 

Товар передається в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під 

час транспортування.  

Граничний термін поставки 31 червня 2018 р.  

Доставка і розвантаження товару здійснюється транспортом, силами та за рахунок Постачальника 

Ціни повинні включати вартість зборки/монтажу/пайки, тощо, при доставці кінцевому споживачу (адреси 

вказані у Додатку 6), вартість безкоштовного гарантійного ремонту, включаючи роботу та вартість 

комплектуючих, на терміни вказані у Специфікаціях. 
 

Технічні (якісні) вимоги до кабелю та мережевого обладнання  

Назва Технічні вимоги 

Підтвердження 

повної 

відповідності 

мінімальним 

технічним вимогам 

товару, що 

пропонує Учасник 

Вартість 

за 

одиницю, 

грн., без 

ПДВ 

Вартість 

всього,  

грн., без 

ПДВ 

Кабель Finmark UT-004-SM-48  або аналог вказати вказати вказати 

Тип: волоконно-оптичний кабель підвісний для зовнішньої 

прокладки 

ТАК/НІ 

Характеристики: від 4 волокон вказати 

одномод ТАК/НІ 

монотуб ТАК/НІ 

стальний оцинкований трос діаметром від 3 мм вказати 

зовнішня поліетиленова оболонка  ТАК/НІ 

наявність гідрофобного гелю ТАК/НІ 

Призначення: для підвішування на опорах ліній зв'язку і 

електропередачи, між будинками і іншими об'єктами 

ТАК/НІ 

Кількість, м 9345м (з урахуванням додаткових робіт -порізка, 

зварювальні роботи відповідно до Додатку 5)  

9345 

Ethernet Медіаконвертор Foxgate EC-03721-1SM-1550-20 або аналог вказати вказати вказати 

Призначення: Перетворення середовища передачі даних між 

10BASET/100BASE - TX і 100BASE - FX 

вказати 

Характеристики: довжина хвилі 1310T/1550R вказати 

підтримка технології WDM ТАК/НІ 

наявність портів: 1 - SC порт, 1 - RJ45 порт (Auto 

MDI/MDIX), швидкість: 100 Mbps 

ТАК/НІ 

Мережеве середовище 100BASE-FX : Одномодовий 

оптоволоконний кабель з SC інтерфейсом 

ТАК/НІ 

Світлові індикатори: SPD, Power, Link (Act) ТАК/НІ 

Підтримка Полу / Повнодуплексний режим для порту FX ТАК/НІ 

Підтримка Стандартів і протоколів: IEEE 802.3, IEEE 

802.3u, IEEE 802.3x 

ТАК/НІ 

Дальність передачі даних : від 500м вказати 

Кількість, шт. 35шт. 35 

Ethernet Медіаконвертор Foxgate EC-03721-1SM-1310-20 або аналог вказати вказати вказати 

Призначення: Перетворення середовища передачі даних між 

10BASET/100BASE - TX і 100BASE - FX 

вказати 

Характеристики: довжина хвилі 1310T/1550R вказати 

підтримка технології WDM ТАК/НІ 
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наявність портів: 1 - SC порт, 1 - RJ45 порт (Auto 

MDI/MDIX), швидкість: 100 Mbps 

ТАК/НІ 

Мережеве середовище 100BASE-FX : Одномодовий 

оптоволоконний кабель з SC інтерфейсом 

ТАК/НІ 

Світлові індикатори: SPD, Power, Link (Act) ТАК/НІ 

Підтримка Полу / Повнодуплексний режим для порту FX ТАК/НІ 

Підтримка Стандартів і протоколів: IEEE 802.3, IEEE 

802.3u, IEEE 802.3x 

ТАК/НІ 

Дальність передачі даних : від 500м вказати 

Кількість, шт. 35шт. 35 

Міні-бокс CROSVER FOB-DM037/12-1-6 або аналог вказати вказати вказати 

призначення:  настінний бокс для зрощення оптичних кабелів. ТАК/НІ 

характеристики наявність адаптерів, пігтейлів, термоусадочних гільз, 

кріплення  
ТАК/НІ 

матеріал корпусу: пластик вказати 

Кількість, шт. 68 шт.(з урахуванням додаткових робіт відповідно до Додатку 5)  68 

Патчкорд оптичний Cor-X Patchcord OFPC-SC/UPC-SC/UPC-1,5 або аналог вказати вказати вказати 

Характеристики: довжина 1,5м ТАК/НІ 

товщина 3 мм ТАК/НІ 

одномод ТАК/НІ 

сімплекс ТАК/НІ 

Кількість, шт. 136 шт.  (з урахуванням додаткових робіт -порізка, 

зварювальні роботи відповідно до Додатку 5)  

136 

Кабель звита пара КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP - cat.5e) або аналог (305м, бухта) вказати вказати вказати 

Характеристика: застосування: для зовнішніх робіт, PBX, V.11, X.21, ISDN, 

Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 

Мбіт/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), 

Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), 

Firewire 100 Мбіт/с 

ТАК/НІ 

Тип - F/UTP ТАК/НІ 

Екран - фольга ТАК/НІ 

категорія - 5е ТАК/НІ 

кількість пар - 4 ТАК/НІ 

Відповідність 

вимогам 

ISO/IEC 11801:2002 

EN 50173-1:2002 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001 

IEC 61156-5:2002 

ТУ У 31.3-05758730-020-2002 

ТАК/НІ 

Кількість метрів в бухті 305 ТАК/НІ 

Кількість, шт. 9 бухт (з урахуванням доставки) 9 

Некерований мережевий комутатор D-Link DES-1008 або аналог вказати вказати вказати 
Характеристика: 8 портів 10/100 Мбіт/с Fast Ethernet вказати 

Автоматичне визначення MDI/MDIX на усіх портах ТАК/НІ 

Метод комутації: Store-and-forward  ТАК/НІ 

Ethernet/Fast Ethernet: Повний дуплекст / полудуплекс  ТАК/НІ 

Управління потоком IEEE 802.3x ТАК/НІ 

Функція Plug-and-play ТАК/НІ 

Стандарти: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (мідна звита пара) ТАК/НІ 

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (мідна звита пара) ТАК/НІ 

ANSI/IEEE 802.3 NWay визначення швидкості і режиму роботи ТАК/НІ 

Управління потоком IEEE 802.3х ТАК/НІ 

Швидкість 

передачі даних: 

Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 

20 Мбіт/с (повний дуплекс) 

ТАК/НІ   

Fast Ethernet: 100 Мбіт/с (полудуплекс) 

200 Мбіт/с (повний дуплекс) 

ТАК/НІ 

Індикатори: Power (на прилад), Link/Activity (на порти) ТАК/НІ 

Мережеві кабелі: 10BASE-T: ТАК/НІ 

  - UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.) ТАК/НІ 

  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)  ТАК/НІ 

100BASE-TX: ТАК/НІ 

  - UTP кат. 5/5е (100м макс.) ТАК/НІ 

  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)  ТАК/НІ 

Кількість, шт. 42 шт. 42 

Всього: Вказати суму без ПДВ 
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ДОДАТОК 2 

до оголошення про проведення тендеру 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА 
 

Загальні вимоги:  
 

 Фізична особа-підприємець 1,2 або 3 групи за законодавством України; 

 Відповідний профіль діяльності, зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати 

кабель та мережеве обладнання. 

 
Кваліфікаційні критерії Підтверджуючі  документи  

(завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи) 

Фізична особа-підприємець 1, 2 або 3 

групи 

1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

2. Копія документу про статус платника податків. 

3. Підтвердження про відсутність боргів щодо сплати 

податків.  

4. Документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ.  

Досвід виконання  подібних договорів: 

Мінімум три (3) років досвіду роботи у 

сфері надання подібних послуг 

Рекомендаційні листи, рецензії, відгуки, копії договорів на 

постачання комп’ютерної техніки, тощо із зазначенням  дати 

надання послуг. 

 

Загальна інформація про компанію Заповнений Додаток 4  

Можливість отримання оплати за 

надані послуги/товари шляхом 

безготівкових розрахунків  

Вказати банківські реквізити 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів 
 

 Фізична особа-підприємець не платник ПДВ; 

 згода учасника на оплату послуг за фактом їх надання або з передплатою не більше ніж 50% у 

безготівковій формі; 

 фіксована вартість товару (вартість товару незмінна (окрім зміни у сторону зменшення) протягом 

дії договору); 

 документально підтверджений досвід роботи в сфері продажу кабелю та мережевого обладнання 

за останні 3 роки; 

 наявність сертифікатів відповідності на продукцію, що є предметом закупівлі, яка підлягає 

обов’язкової сертифікації в Україні; 

 можливість доставки обладнання по всій території України (враховуючи доставку Новою Поштою 

або іншими перевізниками за рахунок постачальника) протягом 6 тижнів з моменту укладання 

договору;  

 наявність документального підтвердження щодо відповідності виду діяльності (за КВЕД-2010), 

який дає право надавати послуги, що є предметом закупівлі. 

 

Примітка: Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих 

Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані 

уповноваженою особою учасника та скріплені його власною печаткою. 
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ДОДАТОК  3 

до оголошення про проведення тендеру 

 

КРИТЕРІЇЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ: 

 

Подані учасниками  пропозиції будуть в подальшому оцінені щодо їх відповідності наступним 

критеріям:  

1. Загальна вартість товару (вага критерію – 50%). 

2. Відповідність вимогам щодо надання документів, що подаються з заявкою (відповідно до переліку 

документів, наведеного нижче) (вага критерію – 5%). 

3. Досвід в сфері продажу кабелю та мережевого обладнання (не менше 2 років) (вага критерію – 

15%). 

4. Відповідність мінімальним обов‘язковим технічним вимогам до предмету закупівлі, зазначеним в 

Додатку 1 (вага критерію – 20%). 

5. Термін поставки товару (вказати в Додатку 5) (вага критерію – 10%). 
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ДОДАТОК 4 

до оголошення про проведення тендеру 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА  

1.  Повна назва   

2.  Дата державної реєстрації  

3.  Контактна інформація  

Адреса 

Телефон 

Факс 

Електронна адреса для листування 

Веб-сторінка 

 

4.  Директор   

5.  Контактна особа (визначений менеджер 

проекту), з якою можна зв’язатися в 

надзвичайних ситуаціях у будь-який час 

 

6.  Свідоцтво платника податку  

7.  Банківські реквізити  

8.  Основні види діяльності  

9.  Ліцензії  

10.  Кількість філій (представництв)  

 

 

 

 

 

Інша додаткова інформація ____________________________________________________ 

       Дата: ________________ 2018 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, що подаються із заявкою 

 
 

1. Копії реєстраційних документів, належним чином завірені *: 

- Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців; 

-  Витяг з реєстру платників єдиного податку;  

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, виданий не раніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати 

подачі пропозиції (оригінал або електронна версія, завірена належним чином); 

- документи щодо підтвердження права підпису уповноваженої особи (надати зразок підпису 

уповноваженої особи). 

2. Підтверджений досвід за останні  2 роки (офіційний лист у довільній формі з наданням копій 

договорів або рекомендаційних листів, завірених належним чином (не менше двох)). 

3. Заповнені та підписані Додатки 1-3. 

4. Сертифікати відповідності на продукцію, що є предметом закупівлі, яка підлягає обов’язкової 

сертифікації в Україні (копії, завірені належним чином). 

5. Інформація щодо власних ресурсів, наявних у учасника тендеру для виконання даного замовлення. 

6. Проект Договору на поставку товару. 

7. Будь-яка інша інформація, яка може допомогти оцінити можливості учасника тендеру. 
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Вимоги до підготовки тендерних пропозицій 

 

Будь ласка, подбайте про належне оформлення Вашої тендерної пропозиції: 

 Тендерна пропозиція повинна містити зміст із переліком всіх наданих документів. 

 Всі документи, складені не українською або російською мовами, повинні обов'язково мати 

переклад на одну із зазначених мов. 

 У випадку оформлення довідок у довільній формі або інших подібних документів, наданих від 

організації, такі документи обов’язково повинні бути завірені підписом керівника та печаткою 

організації. 

 Подана документація обов’язково має бути скріплена; бажано пронумерована, прошнурована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне: 

Учасники тендеру погоджуються з тим, що Організатор тендеру не повертає матеріали, 

подані на будь-якій стадії проведення тендеру. 

Оцінювання тендерних пропозицій буде проводитись Тендерною комісією, відповідно  до мети, 

цілей та завдань тендеру. У результаті оцінки тендерних пропозицій тендерною комісією буде 

рекомендовано переможця тендеру.  

Остаточне рішення щодо переможця тендеру приймає Організатор тендеру. Організатор 

тендеру має право відмінити тендер. 

Винагородою переможцеві тендеру буде укладення договору з Організатором тендеру на 

надання послуг відповідно до Специфікації, що додається.  

При цьому, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України, договір укладається на 

користь третьої особи. 

Відповідальність Організатора тендеру не виходить за межі винагороди, визначеної умовами 

тендеру. 

Організатор тендеру не несе відповідальності за роботу пошти України, за будь-які поштові 

помилки, внаслідок яких матеріали (тендерна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, 

необхідні для участі у тендері) учасників тендеру не надійшли, надійшли із запізненням, були 

загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних 

обставин. Організатор тендеру не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником 

тендеру, якщо будь-яка інформація про учасника тендеру повідомлена неправильно. Учасник несе 

особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації. 

Участю у тендері учасник безумовно погоджується з усіма умовами тендеру та бере на себе 

обов’язок їх належно виконувати. 

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов тендеру, та/або 

питань, не врегульованих умовами тендеру, остаточне рішення приймається Організатором 

тендеру. Рішення Організатора тендеру є остаточним та оскарженню не підлягає.  

 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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Розділ 2. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ  

(ТИПОВІ ФОРМИ) 
 

ДОДАТОК 5 

до оголошення про проведення тендеру  
 

Будь ласка, зверніть увагу на наступне: 

До розрахунку вартості мають входити усі види супутніх товарів та послуг, у тому числі й ті, 

для виконання яких можуть бути залучені треті особи. Не врахована Учасником вартість окремих 

послуг не сплачується Організатором тендеру  окремо, а витрати на їх виконання вважаються 

врахованими у загальній вартості його пропозиції конкурсних торгів. 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, сертифікатів та самостійно несе 

всі витрати на отримання зазначених документів. 

 

№ 

з/п 

Назва Одиниця 

виміру 

Кількість Вартість за 

од., без 

ПДВ грн./ 

Разом, грн. 

/без ПДВ 

1 Кабель Finmark UT-004-SM-48  або аналог м 9345     

2 Ethernet Медіаконвертор Foxgate EC-03721-1SM-

1550-20 або аналог 

шт. 35   

3 Ethernet Медіаконвертор Foxgate EC-03721-1SM-

1310-20 або аналог 

шт. 35   

4 Міні-бокс CROSVER FOB-DM037/12-1-6 або аналог шт. 68   

5 Патчкорд оптичний Cor-X Patchcord OFPC-SC/UPC-

SC/UPC-1,5 або аналог 

шт. 136   

6 Кабель звита пара КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP - 

cat.5e) або аналог (305м, бухта) 

шт. 9   

7 Некерований мережевий комутатор D-Link DES-

1008 або аналог 

шт. 42   

  Всього по замовленню:  9670 0,00  0,00  

  Всього без ПДВ:   0,00  0,00  

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена. Доставку необхідно здійснити в Центри, 

що знаходяться в усіх областях України комплектами. 

 

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, 

ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня 

визначення переможця тендерних пропозицій.  

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з 

умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої 

пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.   

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності 

обставин для цього.  

5. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із 

замовником не пізніше ніж через 3 дні з дня прийняття рішення про намір укласти договір про 

закупівлю.  

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма 

умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації. 

8. Строк виконання ______________ календарних днів.  

9. Ціна включає доставку при необхідності зборки/монтажу обладнання за місцем зазначення 

Замовника. 

  

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 

_________________________________________________________ 
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ДОДАТОК 6 

до оголошення про проведення тендеру  

 

Попередня адреса одержувача техніки
i
 

Одержувач Адреса одержувача 

 

Замовник м. Київ, Україна 

 

                                                 
i
 Адреса доставки обладнання буде уточнена під час підписання договору 
 


