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І. Загальні положення
1. 2.

1. Терміни, які 
вживаю ться в 
докум ентації 
конкурсних торгів

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

2. Інформація про 
Замовника торгів

>  повне найменування Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
>  місцезнаходження вул. Контрактова площа, 2. м. Київ, 04070
г  посадова особа 

Замовника, 
уповноважена 
здійснювати зв ’язок 
з Учасниками

3 організаційних питань -  Бадрак І.В., головний спеціаліст відділу 
економіки (секретар комітету з конкурсних торгів), вул. 
Борисоглібська 8/13, м. Київ, 04070, тел.: (044) 425 75 45, e-mail: 
ekonomikapodol@ ukr.net; 3 технічних питань -  Юхно O.K. 
завідувач сектору інформаційних технологій, вул. Контрактова 
площа, 2, м. Київ. 04070, тел. (044) 425 53 20, e-mail: 
alexyukhno@ ukr.net

3. Інформація про 
предмет закупівлі

>  найменування 
предмета закупівлі

Код за ДК 016:2010 -  26.20.1 «М ашини обчислювальні, частини та 
приладдя до них» (Код за ДК 021:2015 -  30200000-1 «Комп’ютерне 
обладнання та приладдя») (Периферійне обладнання (БФП A4, A3) 
та персональні комп 'ю тери в комплекті).
П ропозиція щодо предмету закупівлі подасться учасником в 
цілому.

>  вид предмета 
закупівлі

Товари

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

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, 
вул. Контрактова площа, 2, м. Київ, 04070,
Кількість товару відповідно до Д одат ку №  2 до Д К Т

>  строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт)

до кінця 2016 року.

4. П роцедура закупівлі Відкриті торги
5. Н еднскримінація  

Учасників
Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про 
валюту (валю ти), у 
якій (яких) повинна  
бути розрахована і 
зазначена ціна 
пропозиції 
конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову 
(мови), якою  
(якими) повинні 
бути складені 
пропозиції

Під час проведення процедур закупівель всі 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.

j

mailto:ekonomikapodol@ukr.net
mailto:alexyukhno@ukr.net


конкурсних торг ів 7.2.Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних 
торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути 
складені українською мовою. Всі інші документи, що мають 
відношення до пропозиції конкурсних торгів, повинні бути складені 
українською або російською мовами.
7.3.Якщо у складі пропозиції конкурсних торгів надається 

документ, що складений на іншій, ніж передбачено пунктом.
7.2. цього Розділу мові, Учасник надає переклад цього документу на 
українську мову, завірений власною печаткою*.

II. П орядок внесення змін та надання роз’яснень до докум ен тац ії конкурсних торгів
1. П роцедура надання  

роз'яснень щодо 
докум ентації 
конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 
днів -  у разі скороченої процедури) 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 менш е ніж на сім робочих днів з дня оприлю днення  
таких змін на веб-порталі У повноваж еного органу, та 
повідомити письмово протягом одного робочого дня 3 дня 
прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким 
було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення 
закупівлі за скороченою процедурою Замовник не має права з 
власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до 
документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення 
таких змін необхідне для приведення у відповідність документації 
конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі 
зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі Замовник 
зобов'язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних 
торгів та продовжити строк подання пропозицій 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 інформація оприлюднюється Замовником відповідно 
до статті 10 Закону.

2. П орядок проведення  
зборів з метою  
роз'яснення запитів  
щодо докум ентації 
конкурсних торгів

Проведення зборів не планується.
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. 
Зазначена інформація оприлюднюю ться замовником відповідно до 
статті 10 Закону.

І І. П ідготовка пропозицій конкурсних торгів
1. О формлення  

Пропозиції 
конкурсних торгів

1.1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій 
друкованій формі за підписом уповноваженої посадової особи 
учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті. Такі 
повноваження та повноваження на їх видачу зазначаються у 
письмовому дорученні, що подається у складі пропозиції
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конкурсних торгів відповідно до умов цієї документації конкурсних 
торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів, які містять 
інформацію, у т.ч. документи, отримані в електронній формі, 
повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника та 
печатку* учасника (крім учасників, що здійснюють діяльність без 
печатки згідно чинного законодавства; виняток можуть складати 
нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані 
учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)). 
Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані 
учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
можуть не містити печатки учасника та підпису уповноваженої 
посадової особи учасника.

Усі сторінки або аркуші пропозиції конкурсних торгів 
прошиваються, нумеруються та скріплюються печаткою. На 
зворотній стороні останнього аркуша пропозиції повинен бути 
зроблений запис, в якому вказується цифрами і прописом кількість 
пронумерованих аркушів або сторінок в пропозиції конкурсних торгів 
учасника, який засвідчується підписом та печаткою учасника.
1.2. Відповідно до умов цієї документації конкурсних торгів підпис 
та печатку учасника повинні містити в обов’язковому порядку 
наступні документи та інформація:
1) заповнена форма пропозиції конкурсних торгів, яка 
оформлюється згідно з Додатком 1 до документації конкурсних 
торгів - кожна сторінка, яка містить інформацію;
2) основні умови договору згідно з Додатком 4 із заповненими 
пропусками - кожна сторінка, яка містить інформацію;
-3) інформація та документи про відповідність запропонованого 
предмету закупівлі вимогам цієї Документації конкурсних торгів, 
підготовлені відповідно до п. 7 Розділу III та Додатку 2 
Документації конкурсних торгів;
4) документи, встановлені документацією конкурсних торгів, які 
п ідтверджують повноваження посадової особи або представника 
учасника щодо підпису пропозиції конкурсних торгів учасника 
та/або договору про закупівлю -  кожна сторінка, яка містить 
інформацію;
5) довідки, визначені документацією конкурсних торгів, про 
відсутність обставин, передбачених статтею 17 Закону, -  кожна 
сторінка, яка містить інформацію;
6) будь-які листи-роз'яснення. складені учасником у відповідності з 
вимогами документації конкурсних торгів в довільній формі;
7) пропозиція конкурсних торгів на звороті на місці скріплення 
(про шиття).
1.3. Відповідно до частини 3 статті 22 Закону замовник не відхиляє 
пропозицію конкурсних торгів через допущення учасниками 
формальних (несуттєвих) помилок.
Відповідно до умов цієї документації конкурсних торгів 
формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з 
оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на 
зміст пропозиції, а саме:
- відсутність підписів уповноваженої особи учасника та печатки 
учасника на окремих документах/сторінках пропозиції конкурсних 
торгів, за винятком документів та інформації, передбачених у п.1.2 
розділу 3 Документації конкурсних торгів, які в обов’язковому 
порядку повинні містити підпис уповноваженої особи учасника та 
печатку учасника;____________________________________________________
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Наприклад: завірення кол ії докум ент а лиш е підписом  
уповноваж еної особи.
- технічні помилки та описки, у т.ч. пропущені слова літери, що не 
впливають на зміст пропозиції та її відповідність, зокрема, вимогам 
пункту 3.7 розділу 3 Документації конкурсних торгів;
Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів та 
т ехнічт їх пом илок.
- зазначення неправильної назви документа, що підготовлений 
безпосередньо учасником, уразі якщо зміст такого документа 
повністю відповідає вимогам цієї документації;
Н априклад: замість вимоги надат и довідку в довільній формі 
учасник  надав лист -пояснення.
- неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо 
учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно. 
Н априклад: повт орне помилкове зазначення наявност і сторінки  
№ 56 або неврахування сторінки № 30 в загальну кількіст ь сторінок, 
або взагалі відсут ніст ь нум ерації сторінки.
У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога 
замовника щодо надання копії документу або належним чином 
засвідченої копії документу -  це означає, що має бути надана копія, 
посвідчена підписом керівника учасника або уповноваженої ним 
особи та печаткою*.
У всіх інших випадках замовник вимагає надання оригіналу або 
нотаріально посвідченої копії відповідного документу.
У разі надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої копії 
документа замість нотаріально посвідченої копії та/або копії 
документа, що вимагались замовником,- булуть вважатись 
належним чином виконаною вимогою щодо надання нотаріально 
посвідченої копії та/або копії документа.
1.4. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, 
який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 
учасника процетури закупівлі*.,
*Якщо учасником є фізична особа, яка не має печатки, конверти 
засвідчуються лише підписом учасника -  фізичної особи.
ІІа конверт і повинно бути зазначено.
- повне найменування і місцезнаходження Замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення відкритих торгів;
- повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім ’я, по 
батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, 
ідентифікаційний код,'реєстраційний номер облікової картки 
платника податків*, м ісцезнаходження /місце проживання, 
телефон/телефакс
- маркування: „Не відкривати д о _______________ ”).
Для спрощення в оформленні конверту учасникам пропонується 
зразок згідно Додатку 3.
* -  Реєст раційний номер облікової карт ки плат ника подат ків або 
серія та номер паспорт а (для ф ізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляю т ься від прийнят т я реєст раційного номера  
облікової картки плат ника подат ків та повідомили про це 
відповідний орган держ авної подат кової служ би і м аю т ь відміт ку  
у  паспорті).
Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не 
оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності 
з вищенавеценими вимогами, Замовник не несе відповідальності за
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передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення.
Кожний учасник має право подати лише одну пропозицію 
конкурсних торгів.
Учасник подає пропозицію конкурсних торгів щодо всього 
предмету закупівлі, визначеного у Додатку 2 до цієї Документації 
конкурсних торгів.

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів  
Учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури 
закупівлі повинна складатися з документів відповідно по Д одат ків  
№ 1- 2, 4 до Д К Т  та інш их документ ів, я к і передбачені вимогами  
докум ент ації конкурсних торгів.

3. Забезпечення  
пропозиції 
конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення  
чн неповернення  
забезпечення  
пропозиції 
конкурсних торгів

Не передбачено, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів не вимагається.

5. Строк, протягом  
якого пропозиції 
конкурсних торгів с 
дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 
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.

6. Кваліфікаційні 
критерії до 
Учасників

К валіфікаційній критерії до учасників згідно ст.16 Закону:
7. Н аявніст ь обладнання та м ат еріально-т ехнічної бази:
- Довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази.
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які маю т ь
необхідні знання та досвід:
- Загальні відомості про учасника (чисельність службовців, які 
мають необхідні знання та досвід виконання умов договору про 
закупівлю, їх кваліфікація).
3. Н аявність документ ально підт вердж еного досвіду виконання
аі і ал огі ч іі их договор ів.
- Інформаційна довідка у довільній формі про досвід виконання 

аналогічних договорів (не менше трьох) щодо поставки 
(персональних ком п’ю терів в комплекті, багатоф ункціональних  
пристроїв) за останні 2 роки (за наявності господарської діяльності 
за зазначений період або за період фактичного здійснення такої 
діяльності) із наданням копій (завірених підписом уповноваженої 
особи та печаткою учасника) відгуків покупців та/або копій 
відповідних укладених договорів.
4. Н аявність ф інансової спромож ност і учасника підт вердж уєт ься
наст упними документ ами.
- Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його 

печаткою копія фінансового балансу за попередній рік.
завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його 

печаткою копію звіту про фінансові результати за попередній рік. 
завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його 

печаткою копію звіту про рух грошових коштів за попередній рік.
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оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність 
(наявність) заборгованості за кредитами, виданої не раніше ніж за 
ЗО днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (тільки для 
юридичних осіб).

Д окум енти, що підтвердж ую ть відсутність передбачених  
Законом піде гав для відмови в участі у торгах згідно ет.17 
Закону (інформація про відсут ніст ь підстав, визначених у  
част инах перш ій і другій ст ат т і 1 7  Закону України «Про 
здійснення держ авних закупівель», надаєт ься в довільній формі).

П ерелік докум ентів, що підтвердж ую ть відповідність учасників  
таким вимогам:
(пункт Іч. 1 ст. 17 Закону)
1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі 
наявності) щодо наявності антикорупційної програми та 
уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у 
випадку, коли вони с обов’язковими відповідно до закону, або 
інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної 
програми та уповноваженого з антикорупційної програми 
юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими 
відповідно до закону.
(пункт 3 ч. І ст. 17 Закочу)

1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі 
наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів 
А М К У  щодо визнання вчинення суб'єктами господарювання 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції у 
вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися 
спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого 
подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду 
органами Антимонопольного комітету України, розміщена на 
офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України 
( \vw\v .amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних 
закупівель», в якій учасник підтверджує, що протягом останніх 
трьох років він не був притягнений 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). 
(пункт 4 ч. 1 ст. 1 7 Закону)
1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі 
наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником або учасником 
попередньої кваліфікації, не була засуджена за злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку.
(пункт 5 ч. 1 ст. 1 7 Закону)
1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі 
наявності) про те. що службова (посадова) особа учасника або 
учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником 
або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси 
під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за
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злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято 
або не погашено у встановленому законом порядку.
У разі якщо учасник не повинен подавати вищенаведену 
інформацію, він надає інформацію в довільній формі і зазначає 
законодавчі підстави неподання даної інформації.
(пункт 9 ч. 1 спи 17 Закону)
1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі 
наявності) щодо наявності антикорупційної програми та 
уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у 
випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або 
інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної 
програми та уповноваженого з антикорупційної програми 
юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими 
відповідно до закону.
(п ун кт і ч. 2 ст .І7  Закону)
1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі 
наявності) про те. що учасник або учасник попередньої кваліфікації 
не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів).
(пункт 2 ч. 2 ст. 17 Закону)
1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) 
з даними:
- про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, 
абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що учасник 
здійснює господарську діяльність згідно з положеннями його 
статуту або іншого установчого документу (у випадку відсут ност і 
( 'т ат у ту).
(пункт 3 ч. 2. сіп. 1 7 Закону)
1) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі 
наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в 
офшорних зонах.
П ереможець торгів, для підтвердж ення згідно із законодавством  
відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 
частини перш ої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону, в 
терм ін, що не перевищ ує 10 днів з дати оприлю днення на веб- 
порталі У повноваж еної о органу повідомлення про акцент  
пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику  
докум енти, що підтвердж ую ть відсутність підстав, визначених  
частинами перш ою і другою  цієї статті, а саме:

1) Копія антикорупційної програми переможця*.
2) Копія наказу про призначення уповноваженого з 
антикорупційної програми юридичної особи*.
* Зазначені документ и перемож ець подає V  випадку, якщ о  
необхідніст ь їх наявност і та зат вердж ення в перемож ця  
передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У 
р а зі якщ о перемож ець відповідно до норм чинного законодавст ва  
або перемож ець-нерезидент  відповідно до норм законодавст ва  
країни реєст рації не зо б о в ’язаний складат и якийсь зі вказаних  
документів, то такий перемож ець надає лист -роз 'яснення в 
довільній формі._ за власноручним підписом уповноваж еної особи
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•

перемож ця та завірений печат кою  (у р а зі наявності), в яком у  
зазначає законодавчі підст ави неподання зазначених вище 
документів.
3) Оригінал або нотаріатьно завірена копія документа (-ів) 
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМ ВС 
України з інформацією про те, що фізичну особу, яка є 
переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, 
засуджено (за кримінальними справами), що вона в розшуку не 
значиться та не перебуває. Документ повинен бути не більше 
місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі 
акцепту пропозиції.
4) Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) 
Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМ ВС 
України з інформацією про те, що службову (посадову) особу 
переможця, яку уповноважено переможцем представляти його 
інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної 
відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними 
справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ 
повинен бути не більше місячної давнини відносно дати 
оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції.
5) Інформація в довільній формі за власноручним підписом 
уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі 
наявності) ' щодо наявності антикорупційної програми та 
уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у 
випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, або 
інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної 
програми та уповноваженого з антикорупційної програми 
ю ридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими 
відповідно до закону.
6) Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність 
заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються 
територіальними органами Державної фіскальної служби України, 
дійсної на момент подання документа.

У  р а з і неподання перемож цем т оргів докум ент ів відповідно до 
всіх вимог докум ент ації в зазначені ст роки зам овник акцепт ує  
наст упну найбільш  економічно вигідну пропозицію  відповідно до  
част ини 3 ст. 31 Закону.
Примітки:
усі документ и (за винят ком оригіналів та нот аріально завірених
копій), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною
печат кою  учасника (за наявності) та підписом уповноваж еної
особи на підписання документ ів пропозиції конкурсних торгів:
У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його 
відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не 
відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних 
торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону 
України від 10.04.2014 року № 1 197-VII «Про здійснення державних 
закупівель».
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, 
наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, 
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання 
достовірної інформації про його невідповідність вимогам 
кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині 
першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції
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конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є 
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, 
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства 
не зобов’язаний складати будь-який із документів зазначених в цій 
документації, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній 
формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений 
печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави 
ненадання вище зазначених документів.

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 
пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, 
кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим 
Замовником.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
наведено у Д одат ку № 2 до Д КГ.

8. Інформація про 
субпідрядника  
(субп ідряднпків)

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.

Такий Учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів 
інф орм ацію  в довільній ф орм і, із зазначенням повного 
найменування, коду ЄДРПОУ, та місцезнаходження кожного 
суб ’єкта господарювання.

9. Опис окрем ої 
частини (частин) 
п р ед м е га закупі в л і 
(лота), щодо якої 
можуть бути подані 
пропозиції 
конкурсних торгів

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) -  відсутні, закупівля 
здійснюється в цілому.

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.

Заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів повинна 
бути отримана Замовником у вигляді факсового повідомлення або 
оригіналу документу і містити наступну інформацію:
V номер та дату вихідного листа Учасника; 
г- підпис уповноваженої особи Учасника;
^  повна назва предмету закупівлі згідно з оголошенням про 

проведення закупівлі; 
г  дата оприлюднення та номер оголошення про проведення 

процедури закупівлі;
>  спосіб повернення пропозиції конкурсних торгів.

Зміни до пропозиції конкурсних торгів вносяться у наступному 
порядку: відкликання пропозиції конкурсних торгів і подача нової 
пропозиції конкурсних торгів.

У разі відкликання пропозиції у стовпчику «Примітка» Реєстру 
отриманих пропозицій конкурсних торгів зазначається: «відкликано 
згідно листа Учасника №  від . .20 р.».



IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та 

кінцевий строк 
подання пропозицій 
конкурсних торгів:

>  спосіб подання 
пропозицій 
конкурсних торгів

Особисто, поштою*.

*Спосіб подання пропозиції конкурсних торгів учасник обирає самостійно 
відповідно до чинного законодавства та забезпечує її своєчасне 
отримання замовником

>  місце подання 
пропозицій 
конкурсних торгів

вул. Борисоглібська, 8/13, відділ економіки Подільської 
райдержадміністрації| м. Київ, 04070.

>  кінцевий строк 
подання пропозицій 
конкурсних торгів 
(дата, час)

18.07 .2016 до 10:00 год. за Київським часом.

2. Місце, дата та час 
розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів

>  місце розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів

вул. Контрактова площа, 2, кабінет № 9, м. Київ, 04070.

>  дата та час розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів

18.07.2016 о 11:00 год. за Київським часом.

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 о б ’єднань. 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.

Повноваження представника Учасника підтверджується 
випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, 
довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує 
повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи  
такий представник повинен пред’явити паспорт або інший 
документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи ї ї  спеціальний статус» 
від 20.11.2012 № 5 4 9 2 -VI.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх 
необхідних документів, передбачених документацією 
конкуосних торгів, а також оголошуються найменування та 
місцезнаходження Учасника, ціна пропозиції конкурсних 
торгів. На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 
27 Закону. Замовник зобов'язаний продемонструвати зміст 
документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи 
відсутність усіх необхідних документів, передбачених 
документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття
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пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається 

у день розкриття пропозицій 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 копія протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит 
протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
______ оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.______________

V. О цінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
КРИТЕРІЇ ТА М ЕТО ДИ К А  ОЦ ІН КИ ПРОПОЗИЦІЙ 

К О Н К У РС Н И Х  ЕОРЕІВ

Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями 
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.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на 
правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним 
вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх 
оцінка та визначення переможця. Детальне вивчення пропозицій 
конкурсних торгів проводиться комітетом з конкурсних торгів після 
їх розкриття.

При детальному вивченні пропозицій конкурсних торгів увага 
приділяється:

а) правильності оформлення документів пропозицій 
конкурсних торгів відповідно встановлених форм, наявності 
підписів, печаток* тощо;

б) відповідності Учасників кваліфікаційним критеріям та 
іншим вимогам Замовника;

в) відповідності пропозицій конкурсних торгів умовам цієї 
документації конкурсних торгів;

г) іншим вимогам передбаченим документацією конкурсних 
торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця 
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з 
дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Під час здійснення 
закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, 
оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен 
перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій 
конкурсних торгів.

Якщо пропозиція конкурсних торгів визначена такою, що не 
відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона 
відхиляється й не може згодом приводитись у відповідність.

ОЦІНКА ПРО ВО ДИ ТЬСЯ ЗЕІДНО З НАСТУ ПН ОЮ  
М ЕТО Д И К О Ю

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів

1. П ерелік критеріїв та 
методика оцінки  
пропозиції 
конкурсних торгів із 
зазначенням питом ої 
ваги критерію



•

визначається сумарно.
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.
Кількість балів по критерію «Ціна» -  100 балів.
Усі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями 

оцінки, шикуються (розподіляються) по мірі зростання значень 
сумарного показника. Переможець визначається рішенням комітету 
з конкурсних торгів.

М ЕТО ДИКА ОЦІНКИ

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним 
чином. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у 
якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально 
можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій 
конкурсних торгів визначається за формулою:

Ь(обчисл) = Ц (т іп ) / Ц (обчисл) * 100. де

Б(обчисл) -  обчислювана кількість балів;
Ц (т іп )  -  найнижче значення за критерієм «Ціна»;
Ц(обчисл) -  значення поточного критерію пропозиції конкурсних 
торгів, кількість балів для якого обчислюється;
100 - - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

Кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції конкурсних 
торгів» є загальною кількістю балів за всіма критеріями.

У випадку однакової ціни пропозицій переможець 
визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних 
торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш 
двох т рет ин членів коміт ет у. За умови рівного розподілу голосів, 
вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Замовник акцептує пропозицію, що визнана найбільш 
економічно вигідною за результатами оцінки.
За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів 
складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за 
формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів 
оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу - протягом 
трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення 
переможця процедури закупівлі.

Замовник проводит ь оцінку пропозицій конкурсних торгів, 
як і не були відхилені згідно із Законом.

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, шляхом відображення виправлених помилок у 
пропозиції конкурсних торгів Учасника і засвідчення їх підписом 
голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника.

Помилки виправляються Замовником за такими принципами:
^  якщо, на погляд Замовника, виявлено абсолютно очевидні 

помилки, допущені в результаті арифметичних дій;
>  при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума 

літерами є визначальною; 
у  при розходженні між підсумковою ціною пропозиції 

конкурсних торгів, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів
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та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та 
підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці 
пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів 
ціни, визначальною е фактична сума ціни пропозиції 
конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни; 

г- при розходженні між ціною одиниці предмету закупівлі та 
підсумковою ціною по найменуванню, одержаною шляхом 
множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є 
визначальною, а підсумкова ціна виправляється; 

г- якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення 
десяткового розподілювача, призначена підсумкова вартість є 
визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних 

помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі 

забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. 
Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів 
надається виключно Уповноваженому органу, органам, що 
здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, 
органу оскарження та суду.

Всі повідомлення і заяви Замовника га учасників, що 
стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути 
викладені в'письмовій формі. Під час здійснення процедури 
закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію 
щодо торгів за допомогою факсимільного зв 'язку з подальшим 
підтвердженням у письмовому вигляді.

Замовник має право передавати учасникам будь-яку 
інформацію щодо торгів електронною пош тою (на зазначену 
учасниками електронну адресу) з подальшим підтвердженням у 
письмовому вигляді.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну 
відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України. 
Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, 
регулюються законодавством.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов'язані з підготовкою 
та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є 
відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника 
на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. 
Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй 
пропозиції несе Учасник.
Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу 
оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом 
інтересів з приводу дії. рішення, бездіяльність Замовника, що 
суперечать законодавству у сфері державних закупівель і в наслідок 
яких порушено право чи законні інтереси такої особи.
Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому 
Законом.

Для підтвердження пропозиції конкурсних торгів іншим 
вимогам документації учаснику необхідно надати:
- довідку, складену в довільній формі, яка містить відомості про 

підприємство:
а) повне найменування
б) реквізити (місцезнаходження, почтова адреса, телефон, факс,);
в) код ЄДРПОУ
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);
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в) інформація про банківські реквізити
- довідку, складену у довільній формі, яка містить гарантії учасника 
щодо відсутності всіх підстав, передбачених статтею 17 Закону.
г) довідка про ліцензійне програмне забезпечення
е) дозвіл або ліцензія на провадження певного виду господарської 
діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на 
провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

4. Відхилення  
пропозицій  
конкурсних торгів

Зам овник відхиляє пропозицію  конкурсних т оргів, у  разі якщ о:
1) Учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 
16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої Замовником 
арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке 
забезпечення вимагалося Замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 
Закону;
3) 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 Закону.

У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого 
відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в 
повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до 
замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини 
невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних 
торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності 
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому 
відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня 
надходження такого звернення.

5. Відміна Замовником  
торгів чн визнання  
їх такими, що не 
відбулися

Зам овник відм іняє т орги  г разі:
-відсутності податьш ої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг; 
-неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань державних закупівель: 
-порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого Законом;
-подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з 
кількома Учасниками -  менше трьох пропозицій;
-відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; 
-якщо до оцінки допущено пропозиції м енше ніж двох Учасників.

Зам овник м а є  право визнат и т орги т акими, що не відбулися, у 
ра зі якщ о:
-ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі; 
-здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної 
сили;
-скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 
відбулися, надсилається Замовником усім Учасникам протягом
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трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного 
рішення.
VI. У кладання 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 ЗО днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. 3 
метою забезпечення права па 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.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з 
Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, 
Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк 
не раніше ніж через п 'ять  днів з дня оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

2. Істотні > мови, які 
обов'язково  
вклю чаю ться до 
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.
Основні умови, які будуть обов’язково включені до договору про 
закупівлю викладено в Д одатку 4 документ ації конкурсних торгів. 
Істотними умовами договору про закупівлю є: 
предмет договору;
кількість послуг та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;
сума, визначена у договорі;
термін та місце надання послуг;
строк дії договору;
права та обов'язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі 
залежно від реального фінансування видатків; 
відповідальність сторін.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не 
повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до 
повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, 
передбачених ст. 40 Закону.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, 
достатній для проведення процедури закупівлі на початку 
наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, 
визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо 
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
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.

3. Д ії Замовника гірн 
відмові переможця  
торгів підписати  
договір про

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про 
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або 
не укладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, 
визначений Законом або неподання переможцем документів, що
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закупівлю підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 
Закону, Замовник визначає найбільш економічно вигідну 
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення
виконання договору  
про закупівлю

Не вимагається.
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Додаток № І до ДКТ

Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у  вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

і?М . .
Ми, '_______________________________/Назва Учасника/, надаємо свою пропозицію щодо участі
у конкурсних торгах на закупівлю комп'ютерної та оргтехніки за предметом: Код за ДК  
016:2010 -  26.20.1 «Машини обчислювальні, частини та приладдя до них» (Код за ДК 021:2015
-  30200000-1 «Комп’ютерне обладнання та приладдя») (Периферійне обладнання (БФП А4, АЗ) 
та персональні комп'ютери в комплекті) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів (необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії та інші вимоги замовника), 
на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість 
та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції 
конкурсних торгів на загальну суму (сума цифрами та прописом) гривень, в тому числі ПДВ 
(сума ицфрами та прописом) гривень.
Загальна вартість пропозиції разом з П Д В ____________________________________

(сума цифрами та прописом) грн.
• у  ВИПАДКУ К О Л И  УЧАСНИК НЕ Є  ПЛАТНИКОМ  ПДВ, ЗАЗНА ЧАЄТЬСЯ ВАРТІСТЬ 

БЕЗ ПДВ.
1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація 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.

2. Ми погоджуємося дотримувати ціну товару відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними 
органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і 
місцевих бюджетів».

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів 
з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і 
може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

. 4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції торгів 
згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої 
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із 
Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з 
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт 
пропозиції конкурсних торгів.

(Посада уповноваженої особи Учасника) (Підпис) М.П.* (Прізвище та ініціали)
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Додаток № 2 до ДКТ

Ф орм а « Т ехн ічн і, я к іс н і т а  к іл ь к іс н і х а р а к т е р и с т и к и  п р е д м е т а  за к у п івл і»

Інформація про технічні, якісні, кількісні 
та інш і характеристики предмета закупівлі

1. Предмет закупівлі: Код за ДК 016:2010 -  26.20.1 «М ашини обчислювальні, частини та 
приладдя до них» (Код за ДК 021:2015 -  30200000-1 «Ком п'ю терне обладнання та 
приладдя») (Периферійне обладнання (БФГІ А4. АЗ) та персональні комп'ютери в 
комплекті).

2. За кожним найменуванням Товару (або його складової частини), згідно із 
Специфікацією, Учасником може бути запропоновано еквівалент за своїми якісними та 
технічними характеристиками. Під еквівалентом буде прийнято товар, який за своїми 
характеристиками не гірший наведеного в п. 5 Додатку № 2 до документації 
конкурсних торгів.

3. Товар має бути затарений та запакований таким чином, щоб не допустити його 
псування або знищення до прийняття Товару Покупцем.

4. Гарантійний термін на поставлений товар має становити:
4.1. На оргтехніку (поз.2-5 п.5 Додатку №2 до документації конкурсних торгів), клавіатури 

та маніпулятори „миш а“ (поз.1 п.5 Додатку № 2 до документації конкурсних торгів) -  
не менше 12 (дванадцяти) календарних місяців з дати затвердження Покупцем Акта 
нриймагпія-передачі партії І овару:

4.2. Па системні блоки і монітори (поз.1 п.5 Додатку №2 до документації конкурсних торгів)
не менше 36 (тридцяти шести) календарних місяців з дати затвердження Покупцем 

Акта приймання-передачі партії Товару.
5. Специфікація на поставку Товару:

№
Наймену вання обладнаний та 
його технічні характеристики

Одиниця
виміру

Кількість
одиниць
виміру

Кількість  
одиниць в 
комплекті

1
П ерсональний ком п’ютер
мінімальна конфігурація:

комплект 39

Системний блок
2 ядра, 2,6 ГГц, DDR3 4 Gb, HDD 
500 Gb, DVD-RW , ATX/m  ATX 
tower 400W , графічний, звуковий та 
мережевий адаптери інтегровані, 
Windows 10 Pro

1

Монітор
18,5"

1

Клавіатура 1
Маніпулятор типу „миш а“ 1

2 Б агатоф ункціональний пристрій  
формату А4

комплект 10

Багатофункціональний пристрій 
Canon i-SENSYS MF211* 
(функції лазерного друку, 
копіювання та сканування 
документів)

1
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1'8В кабель Ш В  2.0 А М /ВМ  3 .0 т 1

3
Багатоф ункціональний пристрій  
формату А4

комплект 19

Багатофункціональний пристрій 
Салоп і ^ Е Ш У Б  М Р2260Ї^ * 
(функції лазерного друку, 
копіювання та сканування 
документів, автоматична подача 
оригіналів, функція двостороннього 
ДРУКУ)

1

Ш В  кабель Ш В  2.0 АМ /ВМ  3 .0 т 1

4
Багатоф ункціональний пристрій  
формату АЗ

комплект 1

Багатофункціональний пристрій 
Сапол іпгищеЯІЛМІМЕР. 2530І* 
(функції лазерного друку, 
копіювання та сканування 
документів формату АЗ, 
двосторонній друк, автоподатчик 
документів)

1

Тонер-картридж для БФП 1

5
Б агатоф ункціональний пристрій  
формату АЗ

комплект 1

Багатофункціональний пристрій 
Сапоп іп ^ еК и М К Е Я  2520І* 
(функції лазерного друку, 
копіювання та сканування 
документів формату АЗ. 
двосторонній друк, автоподатчик 
документів)

1

Тонер-картридж для БФП 1
* Або аналогічний пристрій, не гірший за технічними та експлуатаційними 

характеристиками. У випадку пропозиції аналогічного пристрою до комплекту цокументів 
Учасником надається порівняльна таблиця запропонованого пристрою та пристрою, 
зазначеного у п.5 Додатку № 2 до документації конкурсних торгів.

Учасник надає копію (завірену підписом та печаткою Учасника) Декларацій(ї) про 
відповідність Технічним регламентам електромагнітної сумісності обладнання та 
низьковольтного електричного обладнання, зареєстрованих в органах стандартизації, метрології 
та сертифікації стосовно запропонованої моделі персонального ком п’ютеру (У разі, якщо 
державна реєстрація декларацій не проводилась та подаються декларації підписані лише 
виробником обладнання, крім декларацій відповідності у складі пропозиції мають бути надані 
копії протоколів випробувань, здійснених акредитованою випробувальною лабораторією про 
відповідність вимогам ДС ТУ  4467-1:2005 (ІЕС 60950-1:2001, M OD) Д С ТУ  ІЕС 61000-3-2:2004 
(ІЕС 61000-3-2:2004. ЮТ). ДС ТУ  EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995, IDT). ДСТУ  C1SPR 
22:2007 (C1SPR 22:2006. Ю Т). ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997. IDT). на підставі яких 
були підписані Декларації.

Учасник надає копію чинного на дату розкриття сертифікату на систему якості ISO 9001 
виробника ком п’ютерів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженої особи виробника.

Учасник надає копію чинного на дату розкриття сертифікату на систему екологічного 
керування ISO 14 001 виробника ком п’ютерів.

Учасник надає копію чинного на дату розкриття сертифікату відповідності УкрСЕПРО.
В разі якщ о дана документ ація конкурсних т оргів м а є  посилання на конкрет ну  

т оргову м арку чи фірму, пат ент , конст рукцію  або тип предм ет а закупівлі, дж ерело його 
походж ення або виробника -  вваж ат и, що м іст ит ься вираз «або еквівалент ».
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Додаток №  3 до Д К Т  

Зразок оформлення конверту, у якому подається пропозиція конкурсних торгів

Не відкривати до 11 год 00хв. 18.07.2016 року

Найменування Учасника 
Код за ЄДРПОУ  
Місцезнаходження 
Телефон

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
На закупівлю:

Код за ДК 016:2010 -  26.20.1 «Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них»

(Код за ДК 021:2015 -  30200000-1 «Комп’ютерне обладнання та
приладдя»)

(Периферійне обладнання (БФП А4, АЗ) 
та персональні комп'ютери в комплекті)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Україна, 04070, м. Київ, вул. Контрактова площа, 2
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Додаток № 4 до ДКТ

О сновні умови, 
які обов’язково будуть вклю чені до договору про закупівлю  

1. П редмет Договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов’язується поставити, а 
Замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов’язується прийняти й оплатити 
Постачальнику ком п 'ю терної та оргтехніки (Код за Д К  016:2010 -  26.20.1 «М аш ини  
обчислю вальні, частини та приладдя до них» (Код за Д К  021:2015 -  30200000-1 
«К ом п’ю терне обладнання та приладдя»)(П ериф еріпне обладнання (ЬФ ІІ А4, АЗ) та 
персональні ком п'ю тери в комплекті) (далі за текстом - Товар) в асортименті, кількості і за 
цінами, зазначеними у специфікації, що додається до Договору (додаток до Договору) і є її 
невід’ємною частиною.
1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків Замовника.

2. Якість Товару
2.1. Постачальник гарантує якість Товару відповідно до сертифікату якості виробника Товару.
2.2. У разі вимоги обов 'язкової сертифікації в Україні Товару, при його поставці повинен 
додаватися відповідний сертифікат або його нотаріально завірена копія, чи свідоцтво про 
визнання іноземного сертифікату, виданого у встановленому порядку, або його нотаріально 
посвідчена копія.
2.3. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається за Договором. Постачальник 
здійснює повне гарантійне обслуговування поставленого Товару впродовж 12 (дванадцяти) 
м ісяців з дня введення його в експлуатацію.
2.4. Гарантійне обслуговування полягає у виконанні обов’язків Постачальника перед 
Замовником у наданні послуг, пов 'язаних з технічним обслуговуванням Товару, а також у 
безкоштовному ремонті Товару, який перестав відповідати технічним параметрам заводу- 
виробника не з вини Замовника. Визначення характеру і причин пошкодження Товару 
встановлюється на підставі акту технічної експертизи, складеного за підписами уповноважених 
представників Замовника і Постачальника.
2.5. У випадку виходу з ладу Товару Постачальник зобов’язується, протягом З (трьох) робочих 
днів, у місці поставки Товару (п.5.1 Договору), здійснити його ремонт. Факт виконання 
гарантійних зобов 'язань оформлюється шляхом складання відповідного акту, за підписами 
уповноважених представників Замовника і Постачальника.
2.6. У випадку немож ливості проведення ремонту за умов, вказаних у п.2.5. Договору, 
гарантійний ремонт Товару здійснюється на сервісному центрі Постачальника протягом 14 
(чот ирнадцят и) календарних днів, з моменту складання відповідного акту прийому-передачі 
Товару на його гарантійний ремонт, за підписами уповноважених представників Замовника і 
Постачальника.
2.7. У випадку неможливості проведення ремонту у термін, вказаний в п.2.6. Договору 
внаслідок відсутності комплектуючих елементів, що підлягають заміні чи ремонту 
(призупинення виробництва Товару, його комплектуючих, тощо). Постачальник зобов’язується, 
на наступний день, з моменту спливу вищевказаного терміну, передати у користування 
Замовнику аналогічний Товар. Приймання-здача аналогічного Товару по кількості проводиться 
відповідно до товаросупровідних документів (накладних), по якості - документів, які 
засвідчують якість Товару.
2.8. Гарантійні зобов’язання Постачальника за Договором не розповсюджуються на випадки 
недодержання Замовником правил експлуатації та/або зберігання Товару (механічні 
пошкодження Товару, що виникли під час його експлуатації Замовником, проведення 
Замовником самостійних робіт з ремонту чи технічного обслуговування Товару, порушення 
Замовником цілісності пломб, встановлених Постачальником чи виробником на Товарі).

3. Ціна Договору
3.1. Ціна Товару включає його вартість, витрати по його транспортуванню до місця поставки, 
зберігання на складі Постачальника, оформленню необхідної документації на Товар.
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3.2. Ціна товару визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також 
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів».
3.3. Загальна вартість Товару за Договором становить 
 гри. в т ому числі П Д В ________________ гри.
3.4. Сума цього Договору може бути зменшена Замовником залежно від реального 
фінансування видатків.
3.5. Ціна Товару визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору і може бути 
зменшена Сторонами під час здійснення закупівлі за заявками Замовника без внесення окремих 
змін до Договору.

4. П орядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки за Товар здійснюються у національній валюті України -  гривні.
4.2. Розрахунки проходять шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий 
рахунок постачальника протягом 5-х банківських днів з дня фактичного постачання товару на 
адресу Замовника.
4.3. У випадку відсутності в зазначений період коштів на розрахунковий рахунок Замовника, 
оплата здійснюється в міру надходження коштів, виділених під оплату даного зобов'язання.

5. Поставка товару
5.1. Поставка Товару -  передача Замовнику Товару, якість якого відповідає умовам, 
встановленим розділом 2 Договору. Поставка Товару здійснюється Постачальником партіями 
протягом 2016 року на адресу: м. Київ, вул. Конт ракт ова площ а, 2.
5.2. Датою поставки Товару є дата підписання Замовником накладної (накладних).
5.3. Гіриймання-здача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних 
документів (накладних), по якості - документів, які засвідчують якість Товару.
5.4. Передача Товару Постачальником здійснюється уповноваженому представнику Замовника 
за умови надання останнім належним чином оформленої довіреності на отримання товарно- 
матеріальних цінностей.
5.5. Постачальник має право відмовитись від передачі Товару у разі ненадання Замовником 
довіреності, зазначеної в п.5.4 Договору. Сторони погоджуються з тим, що в такому випадку 
прострочення терміну поставки Товару відбулось з вини Замовника.
5.6. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Замовника відбувається після 
виконання Постачальником вимог пункту 5.1 Договору, підписання уповноваженими 
представниками Замовника і Постачальника усіх товаросупровідних документів, а також 
здійснення Замовником оплати за Товар, у порядку, визначеному п.4.2, 4.3 Договору.
5.7. Постачальник передає Замовнику Товар новим, повністю укомплектованим у відповідності 
до свого функціонального призначення згідно заявки Замовника, в упаковці, яка відповідає 
характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

6. Права та обов’язки Сторін
6.1. Замовник зобов’язується:

6.1.1.Своєчасно та у повному обсязі сплатити за поставлений Товар.
6.1.2. Прийняти Товар у порядку та строки, визначені Договором.

6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання Постачальником зобов’язань за 

Договором, повідомивши його про це протягом 5 (п ’яти) календарних днів з моменту прийняття 
такого рішення. Договір вважається розірваним на двадцятий день з моменту повідомлення.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у терміни, встановлені Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну Договору залежно від реального 

фінансування своїх видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.
6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику бе і  здійснення оплати у разі неналежного 

оформлення документів, зазначених у пункті 5.3 Договору.
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6.3. П остачальник зобов’язується:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару, у кількості, асортименті, строки і за цінами, визначені 

Договором.
6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим 

розділом 2 Договору.
6.4. П остачальник має право:

6.4.1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.
6.4.2. На дострокову поставку Товару.

7. Відповідальність Сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов 'язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законами України і Договором.
7.2. У випадку виникнення суперечки по якості Товару проводиться незалежна експертиза його 
якості в уповноважених на-це установах чи організаціях.
7.3 Оплата вартості експертизи здійснюється ініціатором проведення експертизи із наступним 
відшкодуванням винною Стороною.
7.4. У разі підтвердження поставки неякісного Товару, Постачальник зобов'язаний поставити 
якісний Товар протягом одного робочого дня.
7.5. Постачальник за несвоєчасне виконання гарантійних зобов'язань, визначених п.2.6 
Договору, сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент 
нарахування пені, від ціни Договору за кожен день затримки.
7.6. Постачальник за порушення умов гі.2.7 Договору сплачує Замовнику штрафні санкції у 
розмірі вартості переданого на гарантійний ремонт Товару.
7.7. Замовник зобов'язаний відповідно до п.4.2. Договору сплачувати за поставлений товар.
7.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторону, яка їх сплатила від виконання прийнятих 
нею зобов'язань за Договором.

8. О бставини непереборної сили
8.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового 
виконання кожною із Сторін зобов’язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, 
воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення 
мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання 
зобов’язань за Договором та не залежать від волі Сторін, термін виконання зобов’язань 
відкладається на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.
8.2. Якщо обставини будуть продовжуватися на строк більше ніж 3 (три) календарних місяця, 
то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором 
без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.
8.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов 'язань за Договором, повинна 
негайно, але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) календарних днів письмово повідомити 
інші Сторони про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов 
Договору. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили 
позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини в майбутньому.
8.4. Факти, викладені у повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, 
повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України 
або іншим компетентним на це органом.

9. Виріш ення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 
шляхом взаємних переговорів та консультацій, а в частині проведення розрахунків до повного 
їх завершення.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, всі 
спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються у судовому порядку 
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні 
законодавства.
10. Строк д ії Д оговору
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10.1. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та 
скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2016 року.
10.2. Дія Договору припиняється за умови:

• повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором;
• за згодою Сторін;
• з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії Д оговору.

11. Внесення змін до Д оговору
11.1. Взаємовідносини між Постачальником та Замовником можуть уточнюватись на основі 
двохсторонніх угод до цього Договору.
11.2. Додаткові угоди та додатки до Договору ( його невід’ємною частиною і мають юридичну 
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх 
печатками.
11.3. Істотні умови цього Договору можуть змінюватися у випадках передбачених 
законодавством, в порядку визначених Сторонами.

12. Інші умови
12.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним, регламентуються 
Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.
12.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з 
питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
12.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів 
та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі 
неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до 
третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншими 
Сторонами.
12.5. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою, у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, -  
по одному для кожної із Сторін.

13. Д одатки до Д оговору
Невід’ємною частиною Договору є: Специфікація Товару.

14. М ісцезнаходж ення та банківські реквізити Сторін  

Посада, прізвищ е, ін іц іали, підпис уповноваж еної особи учасника, завірені печаткою  (за 
наявності).
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