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ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів до участі
у процедурі відкриті торги на закупівлю товарів
коду ДК 016:2010 26.20.1 – «Машини обчислювальні, частини та приладдя до них»
код ДК 021:2015 – 30213 «Персональні комп’ютери»
Лот 1. Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг,
зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери
(ноутбуки)
Лот 2. Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, що мають в одному корпусі
принаймні центральний блок обробляння інформації,
пристрої введення та виведення, комбіновані чи ні
(системні блоки)
Лот 3. Відеомонітори та відеопроектори, використовувані в системі
автоматичного обробляння інформації
(відеомонітори)
Лот 4: Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг,
зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери
(графічний планшет)

м. Київ – 2016

I. Загальні положення
1
1. Терміни, які
вживаються в
документації конкурсних
торгів

2
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
10.04.2014 № 1197-VIІ
(надалі – Закон). Терміни, які
використовуються в цій документації конкурсних торгів,
вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про
замовника торгів

повне найменування

Державне
підприємство
«Державний
інформаційноаналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків»,
скорочене найменування - ДП «Держзовнішінформ»

місцезнаходження

вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 22 , м. Київ, 01601

голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора:
Пашков Євген Євгенович
Тел./факс: (044) 390-50-74
посадова особа замовника,
Е-mail: dzi@dzi.gov.ua
уповноважена здійснювати
секретар комітету з конкурсних торгів – Колосінський Ігор
зв'язок з учасниками
Анатолійович
Тел./факс: (044) 390-50-74
Е-mail: kolosinskiy@dzi.gov.ua
3. Інформація про предмет
закупівлі
Лот 1. Машини автоматичного обробляння інформації переносні,
масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки;
органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери (ноутбуки)

найменування предмета
закупівлі

Лот 2. Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, що
мають в одному корпусі принаймні центральний блок обробляння
інформації, пристрої введення та виведення, комбіновані чи ні
(системні блоки)
Лот 3. Відеомонітори та відеопроектори, використовувані в системі
автоматичного обробляння інформації (відеомонітори)
Лот 4: Машини автоматичного обробляння інформації переносні,
масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки;
органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери
(графічний планшет)

вид предмета закупівлі

місце, кількість, обсяг
поставки товарів (надання
послуг, виконання робіт)

строк поставки товарів

товар
Місце: Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника за
адресою: 03680, м. Київ, вул. Загородня, 15, 4-й поверх
Обсяг товару:
Лот 1. Ноутбуки - 12 шт.
Лот 2 – Системні блоки - 5 шт.
Лот 3 – Монітори - 9 шт.
Лот 4. – Графічний планшет – 1 шт.
протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту укладення

(надання послуг, виконання договору про закупівлю послуг
робіт)
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
До участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються фізичні особи
- підприємці, юридичні особи (резиденти або нерезиденти), які
письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі
та/або подали пропозицію конкурсних торгів.
Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі
закупівлі на рівних умовах.

5. Недискримінація
учасників

6. Інформація про валюту
(валюти), у якій (яких)
повинна бути розрахована Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
і зазначена ціна
пропозиції конкурсних
торгів
7. Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинні бути складені
пропозиції конкурсних
торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також
за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати
автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст,
викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання
роз'яснень щодо
документації конкурсних
торгів

Фізична особа - підприємець /юридична особа має право не пізніше
ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних
торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації
конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на
звернення протягом трьох днів з дня його отримання та
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 цього Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень
внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши
строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше
ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого
дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб,
яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї
змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та
повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних торгів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 цього Закону

2. Порядок проведення
зборів з метою
роз'яснення запитів щодо
документації конкурсних
торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень
щодо документації конкурсних торгів замовник повинен
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому
всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за
підписом уповноваженої посадової особи Учасника, повинна бути
конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується складена у послідовності відповідно до переліку (реєстру)

учасників, які здійснюють
діяльність без печатки
згідно з чинним
законодавством, за
винятком оригіналів чи
нотаріально завірених
документів, виданих
учаснику іншими
організаціями
(підприємствами,
установами)

документів, прошита, пронумерована скріплена печаткою* у
запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі
дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо
предмета закупівлі в цілому, так і щодо визначених частин
предмета закупівлі (лотів).
У разі подання пропозиції щодо лоту (лотів) на конвертах
додатково зазначається номер та назва лоту.
У разі подання пропозиції в цілому щодо предмета закупівлі,
форма конкурсних торгів «Пропозиція» (Додаток 1) подається
окремо по кожному лоту.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури
закупівлі, які містять будь-яку інформацію, повинні містити підпис
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та
печатку Учасника*, крім оригіналів документів, виданих учаснику
іншими організаціями (підприємствами, установами) та копій
документів завірених нотаріально.
На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних
торгів місце прошивки повинно бути заклеєно, та засвідчено
підписом уповноваженої особи учасника та печатками*.
Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.
Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних
торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити
дату створювання документу та реєстраційний номер вихідної
кореспонденції Учасника. Відповідальність за помилки друку у
документах, надісланих до Замовника та підписаних відповідним
чином, несе Учасник.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних
торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю,
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи Учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у конверті, який у
місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника
процедури закупівлі*.
Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та
подачею своєї пропозиції конкурсних торгів, а Замовник не
відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від
характеру проведення та результатів розгляду пропозиції
конкурсних торгів, за виключенням випадків, передбачених чинним
законодавством України.
Учасник торгів повинен підготувати пропозицію конкурсних торгів
завірену в установленому порядку. Пропозиція конкурсних торгів
подається Учасниками торгів запечатаними у конверті, на якому
чітко зазначається «Пропозиція конкурсних торгів. Конверт № 1
опечатується та оформлюється згідно Додатку № 6
Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не
оформлений, не запечатаний та не завірений печаткою Учасника,
підписом уповноваженої особи, відповідно до зазначених вище
вимог, Замовник не несе відповідальності за неправильне або
передчасне відкриття пропозиції.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну
відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу
України.

2. Зміст пропозиції
конкурсних торгів
учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури
закупівлі, повинна містити та складатися у наступній
послідовності:
- Реєстр документів у довільні формі
- ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (Додаток ДКТ № 1
та форма 1);
- Інформація/документи, які вимагаються Замовником (Додаток
ДКТ № 2, документи по формам 2-5, документація на товар (у
т.ч. документи на гарантію: копія паспорта, інструкція по
експлуатації, інше).
- Документи, які підтверджують відповідність пропозиції
Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам
до предмета закупівлі, у тому числі: сертифікати (інше),
заповнена таблиця згідно Додатку ДКТ № 4 до документації
конкурсних торгів «ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА», розгорнута
специфікація товару (у довільній формі).
- Документи, що підтверджують повноваження посадової особи
або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів пропозиції конкурсних торгів.
- Інші документи, що передбачені документацією конкурсних
торгів.

3. Забезпечення пропозиції
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
конкурсних торгів
4. Умови повернення чи
неповернення
забезпечення пропозиції
конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого
пропозиції конкурсних
торгів є дійсними

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом 90
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від
Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
– відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції
конкурсних торгів.

Учасник зобов’язаний надати Замовнику у складі пропозиції
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність
Учасника кваліфікаційним критеріям у обсязі, зазначеному у
Додатку ДКТ № 2, Додатку ДКТ № 4, у формах 1, 2, цієї
документації конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають вимогам цієї
до учасників
документації, допускаються до оцінки.
Згідно з ст.17 Закону Замовник приймає рішення про відмову
Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити
пропозицію конкурсних торгів Учасника, у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає
або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій

посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в
будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ,
послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо
визначення переможця процедури закупівлі або застосування
замовником певної процедури закупівлі;
2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення
процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх
трьох років притягувався до відповідальності за порушення,
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів);
4) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення
процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку;
5) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури
закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з
конкурсних торгів замовника;
6) учасник визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
7) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична
особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з
антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є
обов’язковими відповідно до закону;
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в
участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію
конкурсних торгів учасника у разі, якщо:
1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів);
2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до
положень його статуту;
3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік
офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
7. Інформація про
необхідні технічні, якісні
та кількісні
характеристики предмета
закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність
їхньої пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам
до предмета закупівлі, встановленим в Додатку ДКТ № 4 до
документації конкурсних торгів «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ».

8. Інформація про
субпідрядника
(субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі
зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та
місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник
планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не
менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

9. Опис окремої частини Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі вказані
в Додатку 4 до документації конкурсних торгів.
(частин) предмета
закупівлі (лота), щодо якої
можуть бути подані
пропозиції конкурсних
торгів

10. Внесення змін або
відкликання пропозиції
конкурсних торгів
учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію
конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого
забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про
відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі,
якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання
пропозицій конкурсних торгів.
Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції
конкурсних торгів готується, запечатується та відправляється у
відповідності до п.1 р.3 документації конкурсних торгів, додатково
позначаються «Зміни» або «Відкликання» відповідно.
Конверти, позначені «Зміни», відкриваються та прочитуються в
першу чергу.
Пропозиції, щодо яких було подано відповідне повідомлення про
відкликання, не розкриваються, про що робиться відповідний запис
у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
Особисто або поштою.
4 поверх каб. 407, вул. Загородня (Панаса Любченка), 15 м. Київ,
03680
1. Спосіб, місце та
кінцевий строк подання
пропозицій конкурсних
торгів:

29 липня 2016 року в 9:30 за київським часом.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
Учасникам, які їх подали.
На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
4 поверх каб. 407, вул. Загородня (Панаса Любченка), 15 м. Київ,
03680
29 липня 2016 року 11:00 за київським часом.

2. Місце, дата та час
розкриття пропозицій
конкурсних торгів

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені
представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об’єднань.
Всі Учасники або їх уповноважені представники, для участі у
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, враховують
нижчезазначені вимоги Замовника:
− якщо Учасником торгів виступає юридична особа, яку
представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів
(наказ, протокол загальних зборів засновників), що підтверджують
його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що
засвідчує його особу;
− у разі якщо Учасника представляє інша особа, необхідно надати

довіреність на право участі у торгах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства, а також мати при собі оригінал документа,
що засвідчує його особу.
Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час
процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою
для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його
пропозиції конкурсних торгів.
Учасники, які бажають бути присутніми на розкритті
пропозицій конкурсних торгів, повинні зареєструватися у
секретаря комітету з конкурсних торгів у будь-який робочий
день Підприємства, але не пізніше 12:00 год. 28
липня
2016 року, повідомивши про це Замовника цінним листом з
повідомленням про вручення з наданням копій документів,
підтверджуючих повноваження участі в розкритті пропозицій
конкурсних торгів.
Повноваження представника Учасника підтверджується копією
наказу про призначення, копією протоколу загальних зборів
засновників або довіреністю, що підтверджує повноваження
посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття
пропозицій конкурсних торгів. Вищезазначені документи надаються
Замовнику до проведення процедури розкриття пропозицій
конкурсних торгів, а також копії цих документів повинні міститися
у складі пропозиції конкурсних торгів.
Для підтвердження особи представник повинен надати паспорт або
документ, що посвідчує особу уповноваженого представника
Учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених
документацією конкурсних торгів, а також оголошуються
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної
пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).
Зазначена інформація та ціна, вказана Учасником прописом,
вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у
день розкриття пропозиції конкурсних торгів за формою,
встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується
членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою
Замовника Комітету з конкурсних торгів
Замовника, копія
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будьякому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня
отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється
відповідно до статті 10 цього Закону.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями
1. Перелік критеріїв та

методика оцінки
пропозиції конкурсних
торгів із зазначенням
питомої ваги критерію

змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду
та оцінки пропозицій.
Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції
конкурсних торгів.
Замовник визначає критерії та методику оцінки відповідно до ч. 5
ст. 28 Закону (Додаток 3).
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2. Виправлення
арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови
отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію
конкурсних торгів.
Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах,
сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою
ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість,
ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.
Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення
десяткового розподілювача, в такому випадку призначена
підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

3. Інша інформація

В пропозиції конкурсних торгів ціна вказується за одиницю виміру
товару, який пропонується для постачання та остаточно виводиться
підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.
До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати,
пов’язані з укладанням договору.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій,
сертифікатів на обладнання, запропоновані на торги, та самостійно
несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій,
сертифікатів.

4. Відхилення пропозицій
конкурсних торгів

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів
Учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені в
документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю
інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або
подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам у
всіх відношеннях, буде віднесена на ризик Учасника та може
спричинити відхилення пропозиції конкурсних торгів згідно з
вимогами документації конкурсних торгів та чинного законодавства
у сфері державних закупівель.
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
Учасник:
− не відповідає кваліфікаційним критеріям;
− не погоджується з виправленням виявленої Замовником
арифметичної помилки;
− наявні підстави, зазначені у ст. 17 та ч. 7 ст. 28, 29 цього Закону;
− пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації
конкурсних торгів.
Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена,
повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав

протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.
Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно
до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником
торгів чи визнання їх
такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги в разі:
− відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та
послуг;
− неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель;
− виявлення факту змови Учасників;
− порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати
процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
− подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних
торгів;
− відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
− якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох
Учасників.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі
якщо:
− ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
− здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної
сили;
− скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися
частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, замовник надсилає всім учасникам протягом трьох
робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання
договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію
конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30
днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації
конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення
права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не
може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до
2. Істотні умови, які
обов'язково включаються положень Цивільного та Господарського кодексів України з
урахуванням особливостей, визначених Законом з урахуванням
до договору про

закупівлю

особливих умов (Додаток ДКТ № 5).

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору
про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів
3. Дії замовника при
відмові переможця торгів або не укладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк,
визначений Законом, Замовник визначає найбільш економічно
підписати договір про
закупівлю
вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не
минув.
4. Забезпечення
виконання договору про
закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається.

Додаток ДКТ № 1
Учасник повинен подати «ПРОПОЗИЦІЮ» за даної формою.
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, ________________ (повне найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі
у відкритих торгах із закупівлі: «26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них»:
Лот 1: Код ДК 016:2010: 26.20.11-00.00 «Машини автоматичного обробляння інформації
переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові
персональні та подібні комп'ютери» (ноутбуки).
Лот 2. Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, що мають в одному корпусі
принаймні центральний блок обробляння інформації, пристрої введення та виведення, комбіновані
чи ні (системні блоки).
Лот 3. Відеомонітори та відеопроектори, використовувані в системі автоматичного обробляння
інформації (відеомонітори).
Лот 4: Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг,
зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери (графічний
планшет).
Вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені
на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та
договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за такою ціною:
ЛОТ 1 _________________ (ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та
словами), з ПДВ (визначається з урахуванням Закону України про податок на додану вартість).
ЛОТ 2_________________ (ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами),
з ПДВ (визначається з урахуванням Закону України про податок на додану вартість).
ЛОТ 3_________________ (ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами),
з ПДВ (визначається з урахуванням Закону України про податок на додану вартість).
ЛОТ 4_________________ (ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами),
з ПДВ (визначається з урахуванням Закону України про податок на додану вартість)
Цінова пропозиція враховує витрати на транспортування до місця поставки, страхування,
сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування, навантаження та розвантаження.
Умови та порядок оплати: по факту постачання з 100% відтермінуванням платежу протягом
5 (п’яти) банківських днів від дня постачання товару.
Строк виконання постачання товару: протягом 10 (десяти) календарних днів з дня укладання
договору.
Рік виготовлення товару: не раніше 2015.
До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, документація Замовника конкурсних торгів

разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього
договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання
виконати всі умови, передбачені договором згідно Додатку 5 до документації конкурсних торгів.
Ми згодні на підписання договору з умовами Замовника (Додаток № 5 до ДКТ).
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 днів з дня розкриття пропозицій
конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовою, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш
вигідними для Вас умовами.
Якщо нашу пропозицію буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із Замовником не
пізніше ніж через 30 днів із дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних
торгів та акцептованої пропозиції та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на
оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів
з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції
конкурсних торгів.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у
тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в
повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом.
Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по батькові,
посада, телефон).

№ за/п

1

Найменування товару

Тип, марка,
ГОСТ,
ОСТ, ТУ
тощо

Найменування
товару

2

3

4

Тип,
марка,
ГОСТ,
ОСТ, ТУ
тощо
5

Кількість

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ
згідно з технічним завданням

Одиниця
Виміру*

Форма 1 для надання комерційної пропозиції (Додаток ДКТ №1)

Ціна за
одиницю
грн., без
ПДВ

6

7

8

ПДВ
за од.,
грн.

Вартість
грн., без
ПДВ

Виробник

9

10

11

ЛОТ № 1
1

шт.
Всього:
ПДВ 20%:
Разом з ПДВ:
Всього:
ПДВ 20%:
Разом з ПДВ:
Адреса Учасника (місце знаходження, місце проживання) ______________________.
Телефон (факс), електронна адреса __________________________________________.
Керівник підприємства –
Учасник процедури закупівлі
______________________
ПІБ
М.П. (Підпис)

*Примітка: графи № 8, 9 та 10 значення кількості копійок зазначати тільки 2-ма знаками цифр (наприклад: 100,29 грн. без ПДВ).
*Цінова пропозиція за одиницю товару враховує витрати на транспортування до місця поставки, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів,
зборів), пакування, навантаження та розвантаження.

Додаток ДКТ № 2
ДОКУМЕНТИ ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ
ЗАМОВНИКА
№
1

2
3
4

5

6

Найменування та форма документу
Довідка, складена у довільній формі, яка містить
відомості про підприємство:
а) реквізити (адреса – юридична та фактична,
телефон, факс, телефон, електронна адреса для
контактів);
б) керівник(и) (посада, ім'я, по батькові, телефон для
контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та
юридичний статус, організаційно-правова форма (для
юридичних осіб);
г) банківські реквізити.
Довідка про наявність обладнання та матеріальнотехнічної бази (форма 2 додаток ДКТ № 6)
Довідка про виконання аналогічних договорів за формою
1 додатку
Копія Статуту зі змінами (у разі їх наявності) або інший
установчий документ. У разі, якщо Учасник здійснює
діяльність на підставі модельного статуту, необхідно
надати копію рішення засновників про створення такої
юридичної особи.
Завірена копія наказу, рішення, протоколу зборів або
іншого розпорядчого документу учасника-юридичної
особи щодо призначення керівника учасника.

Довіреність,

доручення,

виписка

з

Вимоги до документу
засвідчена
підписом
уповноваженої
особи
Учасника,
скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису,

Титульний
аркуш
з
відмітками
державного
реєстратора про державну
реєстрацію Учасника, а
також аркуші в яких
висвітлено: найменування
(повне,
скорочене,
українською мовою, та ін.)
та
місцезнаходження
Учасника, інформація про
Статутний
капітал
Учасника, інформація про
Засновників Учасника та
розподіл
статутного
капіталу
між
ними,
інформація
про
повноваження
Органів
правління та Виконавчих
органів
Учасника,
сторінку (и) останнього
аркуша, на яких зазначено
підписи
засновників
Учасника та засвідчені
нотаріусом,
зміни
до
Статуту (у разі наявності).
Завірена
підписом
уповноваженої
особи
Учасника,
скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису
протоколу Оригінал,
нотаріально
14

7

8

9
10
11
12

13

14
15

16

засновників, наказ про призначення або інший документ, завірена копія
що підтверджує повноваження посадової особи
учасника на підписання документів пропозиції
конкурсних торгів (у разі, якщо пропозиція підписана не
керівником учасника-юридичної особи)
Копія довідки або витягу з Єдиного державного реєстру Завірена
підписом
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
уповноваженої
особи
Учасника,
скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису
Довідка, складена учасником в довільній формі, про Оригінал або нотаріально
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, завірена копія
виданої не більше місячної (30 календарних днів)
давнини
відносно
дати
розкриття
пропозицій
конкурсних торгів.
Довідка, складена обслуговуючим банком про
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами,
виданої не більше місячної (30 календарних днів)
давнини
відносно
дати
розкриття
пропозицій
конкурсних торгів.
Копія бухгалтерського балансу підприємства (форма № 1 Завірена
підписом
(1-М)
уповноваженої
особи
скріплена
Копія звіту про рух грошових коштів (форма 3 за Учасника,
печаткою, із зазначенням
останній звітний період (2015 рік)
Копія звіту про фінансові результати (форма № 2 (2-М) посади і дати підпису
за останній звітний період (2015 рік)
копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на
додану вартість або витягу з Реєстру платників
податку на додану вартість – для учасника, який є
платником податку на додану вартість
Копія свідоцтва про сплату єдиного податку або витягу з
Реєстру платників єдиного податку – для учасника, який
є платником єдиного податку
Завірена копія довідки податкових органів про взяття
на облік платників (форма 4-ОПП) (у разі наявності).
Довідка, складена учасником в довільній формі, про Оригінал або нотаріально
відсутність (наявність) заборгованості перед бюджетом завірена
зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних
торгів.
Оригінал довідки, яка видана уповноваженим органом
Міністерства доходів і зборів України, про відсутність
(наявність) заборгованості перед бюджетом зі сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсну на
момент розкриття пропозицій конкурсних торгів
надається переможцем.
Копія довідки (витягу), видана відповідним державним Оригінал або нотаріально
уповноваженим органом про відсутність рішення у завірена
встановленому законом порядку про визнання Учасника
банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної
процедури, видану не раніше ніж за 60 днів відносно
дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.
15

17

Довідка провідсутність підстав для відмови в участі засвідчена
підписом
в процедурі закупівлі за формою додатку ДКТ № 5.
уповноваженої
особи
Учасника,
скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису.

18

Копію наказу про затвердження антикорупційної
програми (або обґрунтування про ненадання таких
документів у разі коли законодавством не
вимагаються)

19

Копію документа учасника (наказу), в якому
зазначено, що певну особу визначено Уповноваженою з
антикорупційної
програми
учасника
(або
обґрунтування про ненадання такого документу);

20

Довідка
МВС
України
(Департаменту
інформаційних технологій) про відсутність судимості (у
тому числі не знятої або непогашеної) у встановленому
законом порядку за злочин, пов'язаний з порушенням
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з
корисливих мотивів службової (посадової) особи
Учасника,
яку
уповноважено
Учасником
представляти його інтереси під час проведення
процедури закупівлі, надано право підпису пропозиції
конкурсних торгів та договору про закупівлю, видану
не раніше ніж березня 2016 року.
копії сертифікатів відповідності виробництва стандарту Завірені підписом
(за наявності)
уповноваженої особи
Учасника, скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису
Розгорнута специфікація обладнання
Оригінал,
оформлений
Учасником
Гарантія від виробника не менше 12 місяців
Копія
(Оригінал
від
продавця
разом
з
товаром)
Паспорт та інструкція по експлуатації товару
Копія
(Оригінал
від
продавця
разом
з
товаром)

21

22
23

24

Завірена
підписом
уповноваженої
особи
Учасника,
скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису
Завірена
підписом
уповноваженої
особи
Учасника,
скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису
Оригінал або завірена
копія
підписом
уповноваженої
особи
Учасника,
скріплена
печаткою, із зазначенням
посади і дати підпису

* У разі якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати
вказані документи, такий Учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової
звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. Учасник за власним
бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.
** Зазначені документи Учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та
затвердження в Учасника передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції».
Примітка:
а) у разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої
Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх
компетенції.
б) у разі якщо присутнє посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент,
конструкцію, вважати це «або еквівалент».
в) документи, які не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі
фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі своєї пропозиції конкурсних торгів.
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Додаток ДКТ № 3
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів по 100 бальній системі:
1. Ціна пропозиції конкурсних торгів: максимальна оцінка – 100 балів (найкращу
оцінку буде виставлено пропозиції з найменшою ціною, іншим визначатися за формулою):
Бали учасника = Ц найм / Ц учасника х 100, де Ц - ціна у грн.
Найкращою буде визначено пропозицію конкурсних торгів учасника, яка відповідає
вимогам документації конкурсних торгів та набере найбільшу кількість балів.
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Додаток ДКТ № 4
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
1.1. Товар повинен бути новим. Продукція повинна бути виготовлена відповідно до
креслень, ГОСТ, ОСТ, ТУ, тощо.
1.2. Всі основні компоненти товару повиннi бути оригінальними, замiна компонентів
на неоригінальні не допускається.
1.3. Гарантія від виробника (постачальника): Учасник у складі Пропозиції конкурсних
торгів надає гарантійний лист, або інший документ складений у довільній формі, що
гарантійний строк на Товар становить не менше гарантійного строку, визначеного
виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а
саме з дати підписання видаткової накладної. Виконання гарантійних зобов’язань
забезпечує Учасник. 1.4. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні
здійснюватися за рахунок Продавця.
2. Наявність документації, яка підтверджує якість (відповідність).
2.1. Учасник повинен надати розгорнуту специфікацію обладнання та за наявності
сертифікати якості (відповідності, тощо)
3. Товар повинен бути доставлений за адресою Замовника.
3.1. Строк поставки: по Лоту №1, Лоту №2, Лоту №3, Лоту №4 - протягом 10
календарних днів;
3.2. Всі товари повинні мати упаковку, що передбачена виробником.
3.3. Дата виготовлення продукції: не раніше 2015 року.
4. Гранична вартість предмету закупівлі: 663 000 грн. з ПДВ.
5. Комплектіність. В комплекті з товаром надається: паспорт, інструкція по
експлуатації товару, гарантійний талон (обов’язково), документи якості (відповідності)
товару, інше визначається Учасником (постачальником).
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:
ЛОТ 1: Ноутбуки, моделі «Dell Inspiron 5759 (I575810DDL-47S) Silver * або еквівалент
(не гірше) технічним характеристикам, заявленій моделі, дванадцять одиниць. Загальний
опис: Экран 17.3" (1600x900) HD+ WLED, глянцевый / Intel Core i5-6200U (2.3 - 2.8 ГГц) /
RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ / AMD Radeon R5 M335, 2 ГБ / DVD+/-RW / Wi-Fi / Bluetooth 4.0 / вебкамера / Linux / 3 кг / Орієнтовна вартість: 27 500 грн * 12 = 330 000 грн. з ПДВ.
Гарантійний термін експлуатації обладнання складає не менше 36 місяців. Час
відновлення працездатності або заміна несправних блоків здійснюється згідно гарантійної
ліцензії від 4 до 24 годин в Замовника. Відповідь на запит користувача відносно
обслуговування по телефону надається не пізніше 2 годин протягом робочого дня. При
потребі Постачальник забезпечує навчання або консультації персоналу замовника.
Кількість,
одиниць
Технічні вимоги:
12 (дванадцять)
одиниць
Діагональ екрана, дюймів
17,3
Тип матриці
TN+film
Тип покрыття украну
глянцеве
Розширення екрану
1600х900
6th Generation Intel® Core™ i5Процессор
6200U Processor (3MB Cache, up to
2.80 GHz)
Попередньо встановлено ОС
Linux
8GB,
1600MHz,
DDR3L;
з
Об'єм оперативної пам'яті, ГБ
можливістю розширення до 16GB
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Жорсткий диск, ГБ
Оптичний привід
Графічний адаптер, об'єм пам'яті

1TB 5400 rpm SATA Hard Drive
DVD+/-RW
AMD Radeon R5 M335, 2 ГБ
HDMI™ 1.4a, USB 3.0 (1), USB 2.0
(2), Kensington lock slot, Media Card
(SD, SDHC, SDXC)
Integrated Widescreen HD (720p)
10/100
802.11 a/b/g/n
40 WHr, 4-Cell Battery
3
36 місяців

Зовнішні порти
WEB-камера
Мережевий адаптер
Wi-Fi
Батарея
Вага, кг
Гарантія

ЛОТ2 Монітори:
Назва: Монитор 25" Dell UltraSharp U2515H (210-ADZG) * або еквівалент (не гірше)
технічним характеристикам, заявленій моделі
Короткий опис: ЖК монитор, 25", IPS, матовое, 2560x1440, 16:9, HDMI (2х), DisplayPort
(2х)
Орієнтовна вартість: 14 300 грн. за одиницю *9 = 128 700 грн. з ПДВ.
Технічні вимоги:
Кількість,
одиниць
9 (дев`ять)
одиниць
Тип матриці
IPS
Діагональ дисплея

25 "

Максимальна роздільна здатність
дисплея
Особливості:

2560 x 1440

покриття

поворотний екран (Pivot), Підтримка
MHL, USB-концентратор, Регулювання
по висоті
2 x HDMI, miniDisplayPort, 2 x
DisplayPort
Матове

Відношення сторін
Підсвічування

16: 9
WLED (світлодіодне підсвічування)

Час реакції матриці

8 мс (номінал), 6 мс (короткий)

Яскравість дисплея

50 - 350 кд / м²

Контрастність дисплея

1000: 1 (номінал) 2 000 000: 1
(динамічна)

Інтерфейси

Кут огляду горизонтальний
178 °
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Кут огляду вертикальний
Розмір пікселя

178 °
0.216 x 0.216 мм

Максимальна кількість кольорів

16.78 млн

Частота горизонтальної розгортки

30 - 113 кГц

Частота вертикальної розгортки

56 - 86 Гц

Споживана потужність

Номінал: 35 Вт
Максимально: 87 Вт

Варіанти регулювання положення
дисплея

Нахил до 5 ° вперед і 21 ° назад
Поворот на 90 ° (Pivot)

Регулювання висоти

115 мм

Додаткові роз'єми

Додаткові опції

5 портів USB 3.0 (1 з функцією зарядки
акумулятора)
1 аудіовхід (для підключення
динаміків)
Гніздо для замка безпеки

Гарантія

36 місяців

ЛОТ3 Сервер:
Назва: Сервер на базі Intel Core i7-6700 (3.4 - 4 ГГц) * або еквівалент (не гірше) технічним
характеристикам, заявленій моделі
Короткий опис: Intel Core i7-6700 (3.4 - 4 ГГц), ASUS H170-PRO, ОЗУ 32 ГБ, 2 х 1 ТБ
Raid Edition + SSD 240 ГБ, Mid-Tower
Орієнтовна вартість: 37 400 грн. * 5 = 187 000 грн. з ПДВ.
Технічні вимоги:
Кількість,
одиниць
5 (п`ять) одиниць
Процесор
Intel Core i7-6700 (3.4 - 4 ГГц)
Материнська плата

ASUS H170-PRO

Об'єм оперативної пам'яті

32 ГБ

Тип оперативної пам'яті

DDR4-2400 МГц (4 x 8 ГБ)

Жорсткий диск

2 х 1 ТБ Raid Edition + SSD 240 ГБ

Форм-фактор

Mid-Tower

Кількість встановлених HDD
Інтерфейс HDD

2
SATA

Кількість встановлених блоків
живлення

1
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Роз'єми

Спереду:
1 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x вхід для мікрофона
1 x вихід на навушники

Операційна система

ззаду:
1 x PS / 2 клавіатура
1 x PS / 2 миша
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x LAN (RJ-45)
1 x USB 5 Гбіт / с, тип-C
2 x USB 3.0, тип-A
2 x USB 2.0
3 x аудіороз'єми
Слоти розширення:
1 x PCIe 3.0 / 2.0 x16 (x16)
1 x PCIe 3.0 / 2.0 x16 (x4)
2 x PCIe 3.0 / 2.0 x1
2 x PCI
Без ОС

Гарантія

36 місяців

Лот 4: Графічний планшет Wacom Intuos Pro Large (PTH-851-RUPL) або еквівалент
Орієнтовна вартість: 17 600 грн. з ПДВ.
Технічні характеристики:
Тип введення
Перо
Кількість, одиниць
Роздільна здатність
5080 ліній на дюйм
1 (одна) одиниця
Розміри робочої поверхні
299 × 190 мм
Кількість рівнів чутливості до
2048
натискання
Чутливість до нахилу
± 60 °
інтерфейс
USB
Додаткові можливості
Підтримка бездротового
модуля
ExpressKeys: 8 настроюються
окремих додатків
Сенсорне кільце Touch Ring: - 4
настроюються функції
Експрес вид (HUD)
круговий меню
точний режим
перемикання індикації
Габарити
487 × 318 × 12 мм
Комплектація

Intuos pro
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Grip pen
Бездротовий комплект
Підставки для пера з десятьма
змінним наконечником (п'ять
стандартних наконечників,
один гнучкий наконечник,
одним махом пера, і три
повстяних наконечника)
інструмент видалення
USB кабель
Гарантія

Гарантія

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА
ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІЛІ:
1. Учасник повинен заповнити форму комерційної пропозиції та надати
інформацію щодо: найменування виробника(ків) продукції, міста та країни походження
товару, року виготовлення, гарантійного терміну зберігання, експлуатації.
Гарантійні терміни, які будуть зазначаються в договорі, повинні бути не менші, ніж
передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.
2. На вимогу замовника конкурсних торгів під час проведення технічної оцінки
Учасник повинен надати зразки запропонованої продукції.
Учасник підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним вимогам
замовника по кожному виду товару за наступною формою:

Підлягає заповненню та наданню у складі пропозиції:

ТАБЛИЦЯ 1

Технічні вимоги замовника

Керівник підприємства –
Учасник процедури закупівлі

Параметри
запропонованого
обладнання

Можлива
Відповідність
кількість
вимогам,
поставки,
так/ні
одиниць

______________________
М.П. (Підпис)

ПІБ
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Додаток ДКТ № 5
Основні умови договору про закупівлю
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей,
визначених Законом.
Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати
дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання
такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено
законодавством.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції
конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не
можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному
обсязі, крім випадків, визначених Законом.
Істотними умовами договору про закупівлю є:
- предмет договору: Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві товари, код ДК
016-2010: 26.20.1 –«Машини обчислювальні, частини та приладдя до них», зазначені в
Специфікації до цього Договору (далі - Товар), а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.
Істотні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю
- порядок здійснення оплати : Протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту
отримання товару
- сума, визначена у договорі: Ціна встановлюються в національній валюті України в
сумі, що дорівнює сумі акцепту;
- термін та місце надання послуг: 10 днів з дня укладення договору про закупівлю.
- строк дії договору: 12 місяців з дня укладення договору про закупівлю.
- права та обов'язки сторін;
- відповідальність сторін.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю
вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору,
правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця
процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після
його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі;
2) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості
послуг);
4) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких
ставок;
5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики
індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю
порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих
цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.
7) Види порушень та санкції за них, установлені цим Договором:
У разі порушення встановленого умовами договору про закупівлю строку поставки
товару, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % ціни прострочених зобов'язань,
за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує
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штраф у розмірі 7 % від вказаної ціни;
8) За порушення строків оплати (за винятком випадків, встановлених договором)
Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі у розмірі 0,1 % від суми простроченого
платежу за кожний день прострочення;
11) Сторони домовилися, що за прострочення строків поставки/оплати за договором,
нарахування штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) припиняється через рік від дня,
коли зобов'язання мало бути виконано.
Збитки, завдані під час виконання зобов'язань за договором, підлягають відшкодуванню
у повній сумі понад встановлені договором штрафні санкції
Додаток ДКТ № 6
Форма 1
Рекомендована форма заповнюється Учасником
та надається у складі пропозиції конкурсних торгів
«Довідка про виконання аналогічних договорів на території України
інформація про
найменування
контакту особу (з
№ і дата
підприємства
предмет
вартість
боку колишнього
укладання
(колишнього
договору
договору
Замовника) її
договору
Замовника)
координати
(ПІБ, тел., e-mail)

Керівник підприємства –
Учасник процедури закупівлі

________________________
М.П.

ПІБ
(Підпис)
Форма 2

Форма заповнюється Учасником та надається
у складі кваліфікаційної частини пропозиції Учасника
Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Обладнання, яке планує використовувати Учасник
Найменування
Власне/орендоване
Поточне місце
Кількість
(найменування власника)
знаходження
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Форма 3
Довідка подається у наведеному нижче вигляді на фірмовому бланку Учасника або в
джолвільній формі згідно умов Додатку ДКТ № 2
Комітету з конкурсних
торгів ДП «Держзовнішінформ»
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
________________________________________________ при цьому підтверджує наступне:
(найменування Учасника)

1. __________________ протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності
(найменування Учасника)

за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
2. Службова (посадова) особа Учасника_________, яку уповноважено Учасником
(ПІБ службової (посадової) особи учасника)

представляти інтереси ________________під час проведення процедури закупівлі ніколи не
була притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення у сфері державних закупівель.
3. Службова (посадова) особа Учасника _______, особу, уповноважену Учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та особу якій надано
право підпису пропозиції конкурсних торгів
та договору про закупівлю інтереси
______________під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин,
пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.
Для фізичних осіб: _____________ не був(ла) засуджен(а)ий за злочин, пов’язаний з
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з яко(ї)го не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.)
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
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Форма 4
Форма заповнюється Учасником та надається
у складі кваліфікаційної частини пропозиції Учасника
__________№__________
Голові комітету з конкурсних
торгів Державного підприємства
“Державний інформаційноаналітичний центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків”
Щодо дозволу на обробку
персональних даних
Лист-згода
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297VІІ (із змінами) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних
даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також
згідно з нормами чинного законодавства, персональних даних, що надаються в складі нашої
пропозиції конкурсних торгів, відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у
процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.
Керівник підприємства, або уповноважена на ці дії особа, підпис, прізвище, ініціали.
Форма 5
Рекомендована форма запиту
на отримання документації конкурсних торгів
Комітету з конкурсних торгів
ЗАПИТ
на отримання документації конкурсних торгів*
від _________________________________ (найменування суб’єкта господарювання)
Ознайомившись з оголошенням № _____ на веб-порталі Уповноваженого органу, ми
маємо намір прийняти участь у відкритих торгах на закупівлю _________________
«ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ» та просимо направити документацію конкурсних торгів на
електронну адресу___________ (зазначити електронну адресу).
Посадова особа, яку призначено відповідальною за участь у процедурі закупівлі:
Посада:_______________
Прізвище, ім`я, по –батькові _____________________
тел./роб._________________________
тел./моб._________________________
Керівник підприємства –
Учасник процедури закупівлі

________________________
ПІБ
М.П.
(Підпис)
*Запит на отримання документації конкурсних торгів у Замовника Учасник направляє по
факсу за тел. (044) 390-50-74 або на електронну адресу, що зазначена у п.2 р.1.
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Додаток ДКТ № 7
Пропозиція конкурсних торгів
№ згідно реєстру____________
Замовник:
Дата ______________________
Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний
Час _______________________
центр моніторингу зовнішніх товарних ринків»,
4 поверх каб. 407, вул. Загородня (Панаса Любченка), 15 м. Київ, 03680
Заповнюється Замовником під час отримання пропозиції конкурсних торгів
Найменування:_________________________________________________
______________________________________________________________
(повна назва підприємства, організації, установи)
Юридична адреса: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Поштова адреса:________________________________________________________
______________________________________________________________
Факс ______________________
Телефон ___________________
Код ЄДРПОУ_______________
Предмет закупівлі: «_______________________________________________________________________»
Дата та час розкриття ____._____. 20__ р. об ______ год. ______ хв.
«Не відкривати до початку торгів»
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