ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Закупівля товарів за методом NS
№ NS-G-0000606-KFW
«Закупівля обладнання для дошкільних навчальних закладів м. Київ»
31 травня 2019 року
Назва проекту: Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V.
Джерело фінансування: грант від KFW Development Bank (далі Банк)
Покупець: Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)
договір: № NS-G-0000606-KFW
Шановний Постачальнику,
1.
Запрошуємо Вас подати цінову пропозицію на постачання кухонного обладнання
та прального обладнання для дошкільних навчальних закладів м. Київ, а саме:
холодильні шафи, пральні машини, сушильні машини, овочерізки.
Інформація щодо технічних специфікацій та необхідної кількості товарів додається.
2.
Необхідно подати цінові пропозиції щодо всіх позицій, вказаних у цьому
запрошенні. Цінові пропозиції будуть оцінюватися за всіма позиціями разом, і договір буде
укладено з суб’єктом господарської діяльності, який пропонує найнижчу загальну оцінену
вартість всіх позицій разом.
3.
Ваша цінова пропозиція, сформована відповідно до визначеної форми наведеної у
Додатку 3 «Цінова пропозиція» з відповідними додатками може бути подана особисто,
надіслана поштою або електронною поштою (у сканованому вигляді) за наступною
адресою:
04071 м. Київ, вул. Лук’янівська, 77 (3-й поверх), офіс УФСІ.
до уваги: Лактіонова А.О., голови тендерного комітету ЦО УФСІ
4. Кінцевий термін отримання Вашої пропозиції Покупцем за адресою, зазначеною у
попередньому пункті: 10 червня 2019 року, 12.00 год за місцевим часом.
5.
Ваша цінова пропозиція, підготовлена українською мовою повинна
супроводжуватись відповідною технічною документацією, каталогом(-ами) та іншими
друкованими матеріалами або відповідною інформацією для кожного зазначеного товару,
включаючи назви та адреси підприємств, які надають послуги з технічного обслуговування
товарів у м. Київ, Україна.
6.
Цінова пропозиція повинна бути подана згідно з наведеними нижче інструкціями та
відповідно до положень договору (Додаток 4). Терміни та умови постачання (Додаток 1) та
Технічні вимоги (Додаток 2) є невід'ємною частиною Договору.
(i) ЦІНИ: ціни повинні бути вказані в українській гривні для загальної вартості
товарів у кінцевому пункті призначення, як зазначено в Додатку 1 «Терміни та умови
постачання» та включати всі витрати пов’язані з виконанням договору, податки (в
т.ч. ПДВ), митні та інші збори, витрати на перевезення та при необхідності
страхування, завантаження та розвантаження.

(ii) ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: оцінка цінових пропозицій, що визначені як
такі, що максимально відповідають технічним вимогам (специфікаціям),
проводитиметься шляхом порівняння загальної вартості в кінцевому пункті
призначення згідно з попереднім підпунктом цього документу.
Під час оцінювання цінових пропозицій Покупець визначає оцінену вартість для
кожної цінової пропозиції шляхом її коригування, здійснюючи будь-яку корекцію
для усіх арифметичних помилок наступним чином:
(a) у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що
вказана прописом, матиме пріоритет;
(b) у разі розбіжностей між вартістю за одиницю товарів і сумою окремих
позицій, яка є результатом множення вартості за одиницю на кількість, вартість за
одиницю, яка вказана в заявці, матиме пріоритет;
(c) якщо постачальник відмовиться прийняти виправлення арифметичних
помилок, його цінова пропозиція буде відхилена.
(iii) УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ: договір укладатиметься з
учасником конкурсу, який запропонує найнижчу загальну ціну та відповідатиме
технічним та кваліфікаційним вимогам. З переможцем буде укладено договір за
формою, наведеною у Додатку 4 «Форма Договору», та визначено умови та строки
поставок.
(iv) ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ: запропоновані цінові пропозиції повинні
бути чинними протягом 45 (сорока п’яти) днів від дати кінцевого терміну отримання
пропозицій, встановленої в п. 4 даного Запрошення.
7.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за наступною адресою:
04071 м. Київ, вул. Лук’янівська, 77 (3-й поверх), офіс УФСІ
Контактна особа - Нестеренко І.В., спеціаліст з питань закупівель ЦО УФСІ,
тeл: (044) 230-25-36;
e-mail: i.nesterenko@usif.org.ua, копія на office@usif.org.ua

8.

Перевірки та аудит.
8.1
Постачальник повинен виконувати всі інструкції Покупця, які відповідають
діючому законодавству України.
8.2
Постачальник повинен дозволяти, та забезпечити надання дозволу від всіх
своїх підрядників та консультантів, на перевірку Банком та/або особами
призначеними Банком всіх офісів Постачальника та всіх рахунків і документів,
пов’язаних з підготовкою цінової пропозиції та виконанням Договору, та дозволяти
перевірку цих рахунків і документів аудитором, призначеним Банком, якщо цього
вимагатиме Банк. Постачальник та його субпідрядники й консультанти мають
звернути увагу на Пункт 5 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій,
зокрема, зазначається, що дії, які мають на меті суттєве перешкоджання Банку у
здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є
підставою для розірвання договору (а також до оголошення Постачальника таким,
що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних
процедур Банку).

9.
Будь ласка, надайте письмове підтвердження (електронною поштою) отримання
цього Запрошення та наміру подання Вами цінової пропозиції.
Додатки:
Додаток 1. Терміни та умови постачання
Додаток 2. Технічні вимоги
Додаток 3. Цінова пропозиція
Додаток 4. Форма Договору
Додаток 5. Форма банківської гарантії на авансовий платіж

З повагою,
Андрій Лактіонов, виконавчий директор УФСІ, голова ТК УФСІ.

ДОДАТОК № 1
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NS-G-0000606-KFW

Терміни та умови постачання
Назва проекту: Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V.
Джерело фінансування: грант від KFW Development Bank (далі Банк)
Покупець: Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)
договір: № NS-G-0000606-KFW
1.

Ціна пропозиції
Ціна за
одиницю,

№

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Холодильна шафа
(тип 1)
[вказати виробника
та модель]
Холодильна шафа
(тип 2)
[вказати виробника
та модель]
Холодильна шафа
(тип 3)
[вказати виробника
та модель]
Пральна машина
[вказати виробника
та модель]

Загальна
ціна,

[включаючи всі [включаючи всі
витрати пов’язані
витрати
з виконанням
пов’язані з
договору,
виконанням
податки, митні
договору,
збори,
податки, митні
перевезення,
збори,
завантаження та перевезення,
розвантаження] завантаження та
розвантаження]

Дата
постачання

Кінцевий
пункт
призначенн
я (номери
ДНЗ)*

Зазначте
дати

№719,
429, 355

Оди
ниця
вимі
ру

Кількіс
ть

шт

3

шт

1

№83

шт

1

№99

9

№696,
673, 91,
812, 746,
795, 300,
701,
Радосинь

шт

Сушильна машина
[вказати виробника
шт
3
та модель]
Овочерізальна
машина ( тип 1)
шт
3
[вказати виробника
та модель]
Овочерізальна
машина ( тип 2)
шт
1
[вказати виробника
та модель]
ЗАГАЛЬНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ, без ПДВ
ПДВ
ЗАГАЛЬНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ з ПДВ

№159,
192, 566,
№598,
742, 145

№660

Примітка: у разі розбіжності між сумою, підрахованою шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість товару, та
загальною ціною, підрахованою учасником торгів, чинною вважається загальна ціна, вирахувана на основі цін за одиницю
товару.

*Адреси дошкільних навчальних закладів (ДНЗ)
№ ДНЗ
1
2
3

ДНЗ №660
ДНЗ №673
ДНЗ №598

4
5
6
7

ДНЗ №99
ДНЗ №696
ДНЗ №719
ШДС «Радосинь»

8

ДНЗ №145

9

ДНЗ №355 «Ясочка»

10
11
12

ДНЗ №701
ДНЗ №566
ДНЗ № 192

13
14
15
16
17
18
19

ДНЗ-300
ДНЗ 742
ДНЗ №91 «Діамант»
ДНЗ №83
ДНЗ №812
ДНЗ №746
ДНЗ №795

20
21

ДНЗ №159
ДНЗ №429

Фактична адреса ДНЗ
Оболонський р-н
м. Київ, Просп. Героїв Сталінграду,49-А
м. Київ, Вул.Прирічна, 17-б
м. Київ, вул.Автозаводська, 47
Дарницький р-н
м. Київ, провулок Поліський,5/1
м. Київ, вул.Бажана,9Є
м. Київ, вул.Вербицького, 8б
м. Київ, вул.Харківське Шосе,55-Б
Святошинський р-н
м. Київ, Бульвар Кольцова, 20Б
Соломянський р-н
м. Київ, Проспект Відрадний, 24А
Дніпровський р-н
м. Київ, вул. Марганецька, буд.26-а
м. Київ, вул. Мільчакова, буд.5-а
м. Київ, бул. Я.Гашека, буд.5-а
Деснянський р-н
м. Київ, вул.Радунська, 22/9-А
м. Київ, вул.Беретті,5Б
м. Київ, вул.Радунська,46а
м. Київ, вул.Оноре де Бальзака,63а
м. Київ, Пр-т Маяковского,62Г
м. Київ, вул.Сержа Лифара(О.Сабурова),11Б
м. Київ, проспект Маяковського, 52-А.
Шевченківский р-н
м. Київ, вул.Житкова,7Б
м. Київ, вул.О.Теліги,25/29

2.

Фіксована ціна: Наведені вище ціни за одиницю товару є фіксованими і жодним
змінам не підлягають, включаючи термін виконання Договору.

3.

Покупець залишає за собою право під час укладання Договору збільшувати або
зменшувати до 15% кількість товарів, визначених в «Запрошенні до подання цінових
пропозицій», без змін в ціні за одиницю товару та інших умов і термінів постачання.

4.

Графік поставки: поставка повинна бути завершена згідно з наведеним вище
графіком (таблиця 1 «Ціна пропозиції») (в межах терміну у 50 календарних днів від
дати підписання Договору).

5.

Страхування: якщо це вимагає чинне законодавство України, Товари, що
поставляються згідно з Договором, повинні бути застраховані на період
транспортування (до моменту передачі Покупцю). Постачальник організовує та
оплачує відповідне страхування.

6.

Діюче законодавство: Договір має тлумачитися відповідно до законодавства
України.

7.

Врегулювання спорів: Покупець і Постачальник повинні докладати всіх зусиль для
врегулювання будь-яких розбіжностей чи спорів, що виникають між ними в рамках
виконання або у зв'язку з умовами Договору, шляхом мирного врегулювання (через
проведення переговорів). У випадку виникнення спору між Покупцем та
Постачальником, він вирішується відповідно до діючого законодавства України.

8.

Доставка та документація: постачання товарів відбувається разом із відповідною
документацією: рахунком, видатковою накладною, гарантійними сертифікатами та
інструкціями з експлуатації (згідно з технічними вимогами, що додаються).
У разі неотримання цих документів, Постачальник несе відповідальність за будь-які
наступні витрати.

9.

Оплата: сто відсотків (100%) ціни договору буде сплачено Постачальнику авансом
протягом семи (7) календарних днів з дати підписання договору та наданням
Постачальником оригіналу банківської гарантії авансового платежу на суму
авансового платежу. Гарантія повинна бути безвідкличною гарантією на вимогу, що
видана одним з наступних банків (Райфазен банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк,
Креді Агріколь банк, Кредобанк, Прокредит Банк, Укрексімбанк, Ощадбанк,
Приватбанк) за формою наданою в додатку 5 «Форма банківської гарантії на
авансовий платіж».

10.

Гарантійні зобов’язання: гарантія виробника повинна розповсюджуватися на
запропоновані товари протягом щонайменше 12 місяців з дати їх отримання
Покупцем.

11.

Інструкція з пакування та маркування: Постачальник повинен дотримуватись всіх
інструкцій Виробника з пакування та перевезення товару для запобігання його
пошкодженню або псуванню під час перевезення до кінцевого пункту призначення,
як зазначено у Договорі.

12.

Недоліки (дефекти): під час гарантійного періоду усі недоліки повинні бути усунені
Постачальником без будь-яких витрат з боку Покупця протягом 30 днів з дати
повідомлення Покупцем про їх наявність. Назва та адреса сервісного центру, де
Постачальником повинні бути усунені наявні недоліки (дефекти) протягом
гарантійного терміну:
Адреса _______________
________________

13.

Форс-мажорні обставини: постачальник не нестиме відповідальність за сплату
штрафів, або за розірвання Договору внаслідок невиконання зобов’язань, в разі, та
згідно ступеню затримки виконання або неможливості виконання своїх зобов’язань
за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
У контексті цього документу, під форс-мажором розуміється будь-яка обставина або
ситуація поза контролем Постачальника, яку неможливо передбачити, уникнути, та
яка виникає не внаслідок недбалості або браку зусиль з боку Постачальника. Такі
обставини можуть включати, серед іншого, дії Покупця, що перебувають виключно
в його компетенції, війни або революції, пожежі, повені, епідемії, карантинні
обмеження та ембарго на перевезення вантажів.
У разі виникнення ситуації форс-мажору, Постачальник негайно у письмовій формі
повідомляє Покупця про таку умову та її причини. Якщо Покупцем не надано іншої

письмової інструкції, то Постачальник продовжує виконувати свої зобов’язання за
Договором доки це практично можливо, та шукатиме всі доцільні альтернативні
можливості виконання договору, яким не перешкоджає Форс-мажорна обставина.
14.

Технічні вимоги: наведені у Додатку 2 до Запрошення до подання цінових
пропозицій. Постачальник підтверджує відповідність вищезазначеним вимогам (у
випадку розбіжностей, постачальник повинен вказати ці розбіжності)

[НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА]
Підпис уповноваженої особи:
Печатка компанії
Місце:

Дата:
[Примітка: Будь ласка підпишіть та поставте печатку на ВСІ сторінки цього документу.]

ДОДАТОК № 2
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NS-G-0000606-KFW

Технічні вимоги.
Назва проекту: Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V.
Джерело фінансування: грант від KFW Development Bank (далі Банк)
Покупець: Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)
договір: № NS-G-0000606-KFW
1. Загальні вимоги до товару
У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати або відповідні документальні
підтвердження відповідності кожному підпункту «Загальні вимоги», або гарантійний лист
у довільній формі, в якому він вказує, що дана вимога їм буде дотримана.
1.1.
Всі позиції обладнання мають бути новими та не бувшими у використанні.
1.2.
Запропоновані моделі мають бути сучасними моделями, що випускаються
Виробником.
1.3.
Термін гарантійного обслуговування - не менше 12 місяців. Постачальник повинен
вказати адреси сертифікованих сервісних центрів виробника, що мають відповідне
обладнання та персонал, здатних виконати зобов'язання по обслуговуванню та зобов'язання
щодо ремонту під час гарантійного та післягарантійного обслуговування в м.Київ.
1.4. Якість кожної позиції обладнання повинна відповідати вимогам діючих державних
стандартів, технічних умов і повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами
(якщо така сертифікація є обов'язковою відповідно до чинного законодавства України).
2. Детальні вимоги до товару
Для підтвердження відповідності товарів детальним вимогам технічних специфікацій,
Учасник торгів має заповнити відповідні колонки в таблицях наведених нижче «Детальні
вимоги». В колонці «Підтвердження відповідності та актуальні параметри» потрібно
зазначити відповідні аналогічні кількісні/якісні параметри запропонованих товарів.
Дозволяються такі джерела підтвердження: (i) технічні брошури, документація виробника
(ii) інструкції з експлуатації, (ііі) сертифікати якості, (іv) декларації виробника, (v)
офіційний інтернет сайт виробника, а також (vi) будь-який інший офіційний документ,
виданий виробником або офіційним представником.
Підтвердження
відповідності та
№
Позиція
Прийнятні параметри/значення
актуальні
параметри
1
Холодильна шафа
Еквівалент
тип 1
1) Росс Torino-1200 (нерж)
2) Modern Expo NRHBAA
Об’єм внутрішній: 1200л (+/- 10%)
Температурний режим, °C: 0...+8
Охолодження: динамічне
Тип розморожування:
автоматичний
Матеріал: нерж. сталь

№

Позиція

Холодильна шафа
тип 2

Прийнятні параметри/значення
Габаритні розміри,
мм: 1320/750/2100 (+/- 15%)
Кількість полиць: не менше 8
регульованих по висоті
Матеріал полиць: бажано
нержавіюча сталь
Кількість та тип дверей: 2
розпашні, глухі
Потужність, кВт: не більше 0,8
Напруга, В: 220
Еквівалент
1)Росс Torino-700(нерж)
2) Modern Expo NRHААА
Об’єм внутрішній: 700л (+/- 15%)
Температурний режим, °C: 0...+8
Охолодження: динамічне
Тип розморожування:
автоматичний
Матеріал: нерж сталь
Габаритні розміри,
мм: 850/700/2100 (+/- 15%)
Кількість полиць: не менше 4
регульованих по висоті
Матеріал полиць: бажано
нержавіюча сталь
Кількість та тип дверей: 1, глуха
Потужність, кВт: не більше 0,7
Напруга, В: 220

Холодильна шафа
тип 3

Пральна машина

Еквівалент
1) WHIRLPOOL ACO 060
2) Bosch KSV36VL3P
Об’єм внутрішній: 350л (+/- 15%)
Температурний режим, °C: 0...+8
Охолодження: динамічне
Тип розморожування:
автоматичний
Габаритні розміри,
мм: 650/600/1850 (+/- 15%)
Кількість полиць: не менше 4
регульованих по висоті
Клас енергоспоживання: не гірше
А+
Кількість та тип дверей: 1, глуха
Напруга, В: 220
Еквівалент:

Підтвердження
відповідності та
актуальні
параметри

№

Позиція

Прийнятні параметри/значення
1.Whirlpool awg 1112 s/pro
2.Unimac PF3

Сушильна машина

Овочерізка (тип 1)

Овочерізка (тип 2)

Тип: автомат
Сфера використання: професійна
Тип завантаж: фронтальний
Макс. завантаження: 12 кг (+/15%)
Макс. швидкість віджиму: не
менше 1100 об/хв
Кількість програм: не менше 7
Клас енергоспоживання: А та вище
Матеріал барабана: нержавіюча
сталь
Габарити (Г/Ш/В): 70/60/90 см (+/10%)
Напруга: 220В
Еквівалент:
Whirlpool AWZ10CD S/PRO
Unimac FDE3
Тип: автомат
Сфера використання: професійна
Тип завантаж: фронтальний
Макс. завантаження: 10 кг (+/10%)
Кількість програм: не менше 5
Клас енергоспоживання: А та вище
Матеріал барабана: нержавіюча
сталь
Габарити: 90/65/65 см (+/-15%)
Напруга: 220В
Еквівалент:
Торгмаш МПР-350М.02 – (380 В)
Тип: настольна
продуктивність-350 кг/год (+/-15%)
габаритні розміри – 60/34/65 см
(+/- 10%)
напруга 380В
комплект ножів та дисків для
нарізки сирих та варених продуктів
Еквівалент:
1.Торгмаш МПО -1-03 (220в)
2.Robot Coupe CL30 Bistro
Тип: настольна

Підтвердження
відповідності та
актуальні
параметри

№

Позиція

Прийнятні параметри/значення

Підтвердження
відповідності та
актуальні
параметри

продуктивність-200-300 кг/год (+/15%)
габаритні розміри (орієнтовні) –
25/60/55 см
напруга 220В
комплект ножів та дисків для
нарізки сирих та варених продуктів
3. Вимоги до Постачальника
3.1.
Досвід на ринку продажу обладнання для кухні та/або прального обладнання не
менше 3-х років. На підтвердження, разом з пропозицією, надати довідку про досвід у
довільній формі.
3.2. Не менше 3-х успішно виконаних договорів на продаж обладнання за останні 3 роки
(бажано з Покупцем - державною установою). Вартість кожного договору має бути не
менше 50 тис. грн. На підтвердження, разом з пропозицією, надати довідку у табличному
вигляді з зазначенням № договору, дати, вартості, переліку обладнання, назви і контактних
даних покупця.

ДОДАТОК 2
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NS-G-0000606-KFW

Цінова пропозиція
_________ (Дата)
Одержувач пропозиції:
Український фонд соціальних інвестицій
м.Київ, вул. Лук’янівська, 77, 3-й поверх, УФСІ
Шановні панове,
Ми пропонуємо виконання Договору № NS-G-0000606-KFW «Закупівля обладнання для
дошкільних навчальних закладів м. Київ» у відповідності з Умовами Договору, що
супроводжує
нашу
цінову
пропозицію,
за
ціною
Договору
_________________________(сума прописом і цифрами) (______________ ) (назва
валюти)_____________. Ми пропонуємо завершити постачання товарів та послуг, описаних
в договорі в межах терміну у 50 календарних днів від дати підписання Договору.
Ця цінова пропозиція і Ваше письмове повідомлення про її отримання становитимуть для
нас зобов’язання укласти з Вами Договір. Ми розуміємо, що Ви не зобов'язані приймати
цінову пропозицію з найнижчою ціною, або будь-яку іншу цінову пропозицію, отриману
Вами.
Цим документом ми підтверджуємо, що дана цінова пропозиція сформована у відповідності
з усіма вимогами, передбаченими у супровідній документації.
Підпис уповноваженої особи Покупця: ______________________________________
П.І.Б. та посада уповноваженої особи Покупця
____________________________
_________________________________
Назва постачальника: _______________________________________
Адреса:
_______________________________________
_______________________________________
Тел.:
___________________
Факс (за наявності):

___________________

ДОДАТОК 3
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NS-G-0000606-KFW

Форма договору
ЦЕЙ ДОГОВІР (надалі - Договір) укладено _____ 2019 року у м. Київ, між
УКРАЇНСЬКИМ ФОНДОМ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (надалі − Покупець), Код
ЄДРПОУ 21715696, утвореним постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2000р. за
№740 і зареєстрованим за адресою: Київ, вул. Еспланадна, 8/10, в особі виконавчого
директора Лактіонова Андрія Олександровича, який діє на підставі Положення,
затвердженого вказаною Постановою, та
______________________________________ (далі – Постачальник) з другої сторони.
Враховуючи, що Покупець:
надіслав запрошення на подачу цінових пропозицій щодо постачання обладнання для
дошкільних навчальних закладів м. Київ, яке здійснюватиме Постачальник за умовами
Договору NS-G-0000606-KFW (далі – Договір), та
прийняв пропозицію Постачальника щодо поставки товарів за Договором на суму
__________ (___________________________) (далі – сума договору),
ЦЕЙ ДОГОВІР ЗАСВІДЧУЄ наступне:
1. Наступні документи вважаються такими, які складають цей договір, читаються та
тлумачаться, як частина цього договору, а саме:
a) Цінова пропозиція Постачальника (Додаток №_);
b) Терміни та умови постачання (Додаток №_);
c) Технічні вимоги (специфікації)(Додаток №_);
2. Беручи до уваги оплату, яку Покупець повинен здійснити на адресу Постачальника, як
зазначено нижче, Постачальник таким чином укладає з Покупцем Договір про
виконання і завершення поставки товарів за умовами Договору, а також усунення будьяких наявних у них недоліків (дефектів) відповідно до положень Договору та додатків
до нього.
3. Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар (при умові усунення можливих
недоліків (дефектів) у ньому) на умовах цього Договору та додатків до нього.
4. Припинення дії договору.
4.1 Припинення дії у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань.
(a) Покупець, без шкоди будь-яким іншим діям, пов’язаним із порушенням умов
Договору, може розірвати Договір цілком або частково, надіславши
Постачальнику в письмовій формі повідомлення про невиконання останнім
зобов'язань за Договором:
(i) у разі, якщо Постачальник неспроможний надати будь-які або всі Товари в
межах терміну, визначеного в Договорі, або в межах його пролонгації.
(ii) у разі, якщо Постачальник неспроможний виконати будь-яке інше
зобов’язання за Договором; або
(iii) у разі, якщо Постачальник, на думку Покупця, був замішаний у
корупційних діях або шахрайстві, як зазначено у п. 5 нижче, в процесі
конкурентної боротьби за укладання або виконання Договору.
4.2 Розірвання Договору в силу неплатоспроможності.
а)
Покупець може в будь-який час розірвати Договір, надіславши Постачальнику
відповідне письмове повідомлення, у випадку банкрутства Постачальника або

оголошення неплатоспроможним в інший спосіб. В цьому випадку, розірвання
здійснюється без оплати компенсації Постачальнику за умови, що таке розірвання
не шкодить або не впливає на будь-які права щодо дій або корегувальних заходів,
що були чи будуть згодом набуті Покупцем.
4.3 Розірвання Договору в силу доцільності.
а) Покупець може в будь-який час повністю або частково розірвати Договір в силу
доцільності, надіславши Постачальнику відповідне письмове повідомлення. У
цьому повідомленні повинно бути зазначено, що таке розірвання здійснюється з
міркувань доцільності для Покупця, визначено обсяг анульованих зобов’язань
Постачальника за Договором, а також дату вступу в силу такого розірвання.
б)
Товари, вже готові до постачання протягом п’яти (5) днів після одержання
Постачальником повідомлення про розірвання, повинні бути прийняті Покупцем
на умовах і за цінами Договору. По відношенню до інших Товарів Покупець може
зробити наступний вибір:
(i) вимагати надання будь-якої їхньої частини на умовах і за цінами Договору;
та /або
(ii) відмовитися від Товарів, що залишилися, і оплатити Постачальнику
погоджену суму за частково поставлені Товари.
5. Шахрайство та корупція.
У разі, якщо Покупець виявить, що Постачальник та/або будь-хто з його працівників,
агентів, субпідрядників, консультантів, постачальників товарів чи послуг, та/або
найманих працівників вдавались до корупційних або шахрайських дій, або до практики
змови, примусу, перешкоджання розслідуванню в процесі конкурентного відбору, або
при виконанні даного Договору, у цьому випадку Покупець може припинити залучення
Постачальника за Договором і дію Договору, письмово повідомивши про це
Постачальника не пізніше, ніж за 14 днів до припинення дії Договору відповідно до
положення п. 4 «Припинення дії Договору».
6. Перевірки та аудит.
6.1. Постачальник має виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають чинному
законодавству країни-Покупця.
6.2. Постачальник дозволяє Банку і/або особам, призначеним Банком, а також має
забезпечити отримання дозволу від своїх Субпідрядників та консультантів,
інспектувати та/або проводити на вимогу Банку аудит рахунків, записів та інших
документів, що мають відношення до подання цінової пропозиції та виконання
Договору. Звертаємо увагу Постачальника, його Субпідрядників та консультантів на п.5
«Шахрайство та корупція», яким, окрім іншого, передбачається, що дії, спрямовані на
суттєве обмеження реалізації Банком свого права на проведення перевірок та аудиту
становить заборонену практику, яка тягне за собою розірвання договору (включаючи
визнання Постачальника таким, що не відповідає критеріям, але не обмежуючись цим,
відповідно до стандартних процедур Банку щодо застосування санкцій).
7. Відповідальність сторін.
7.1. За невиконання або/та неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть
майнову відповідальність згідно з даним Договором та діючим законодавством України.
7.2. Якщо Постачальник використовуватиме послуги субпідрядників, перевізників,
експедиторів та інших компаній, які залучаються для своєчасного та належного
виконання Договору, вся відповідальність перед Покупцем за будь-які втрати, збитки
або за неналежне виконання Договору несе Постачальник

8. Строк дії договору.
8.1. Цей Договір набуває чинності в день підписання та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
9. Інші умови.
9.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються в письмовій формі
шляхом укладення додаткових угод, що є невід’ємною частиною Договору
9.2. Всі повідомлення будь-якої із Сторін цього Договору іншій Стороні повинні
направлятись поштою, електронною поштою за адресами, вказаними у Договорі
9.3. У випадку зміни адрес, банківських реквізитів, контактних телефонів тощо,
вказаних у Договорі, Сторони зобов’язуються повідомляти про це іншу Сторону
протягом 3 (трьох) робочих днів
9.4. Постачальник дає згоду на обробку Покупцем його персональних даних у межах,
необхідних для реалізації положень даного договору та у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
9.5. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної Сторони.
РЕКВІЗИТИ, А ТАКОЖ ПІДПИСИ СТОРІН:
Від імені Покупця:
Від імені Постачальника:
Український фонд соціальних
інвестицій
р/р №26005270085728
в АТ "ПроКредитБанк" у м. Київ, МФО
320984
Фактична адреса: 04071, Київ, вул.
Лук’янівська, 77
ЄДРПОУ 21715696
Тлф.: (044) 230-25-36;
(044) 230-23-26
виконавчий директор

_______________________
/Лактіонов А.О./

________________________
/ __________/

ДОДАТОК 4
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NS-G-0000606-KFW

Банківська гарантія на авансовий платіж
[Фірмовий бланк Гаранта або ідентифікаційний код SWIFT]
Бенефіціар: Український фонд соціальних інвестицій, ЄДРПОУ
розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10

21715696,

Дата:[зазначити дату видачі]
БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ НА АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ №:
ідентифікаційний номер гарантії]

[зазначити

Гарант: [навести назву та адресу місця видачі, якщо це не зазначено як частина
фірмового бланку]
Ми отримали інформацію про те, що [назва Продавця] (далі – «Заявник») уклав Договір №
NS-G-0000606-KFW від [зазначити дату] із Бенефіціаром на постачання обладнання для
дошкільних навчальних закладів м. Київ (далі – «Договір»).
Крім того, нам зрозуміло, що згідно з умовами Договору має бути зроблений авансовий
платіж у розмірі [навести суму цифрами](_____________) [навести суму словами] із
банківською гарантією на нього.
На прохання Заявника ми, в якості Гаранта, цим беремо на себе безвідкличні зобов’язання
сплатити будь-яку суму чи суми, що не (перевищує) перевищують [навести суму
цифрами](_____________) [навести суму словами],1 після отримання нами відповідної
вимоги від Покупця/Бенефіціара, який підкріплюється заявою Бенефіціара, - чи-то як
частини самої вимоги, чи-то як окремий підписаний документ, що супроводжує або
ідентифікує вимогу, – про те, що Заявник:
(a)

використав авансовий платіж для цілей, відмінних від постачання Товарів;
або

(b)

не зміг погасити авансовий платіж відповідно до умов Договору, вказавши
суму, яку Заявник не повернув.

Вимога за цією гарантією може подаватися у разі надання Гаранту завіреної копії
платіжного доручення, виданого банком Бенефіціара на підтвердження того, що зазначений
вище авансовий платіж було перераховано на р/р Заявника № [навести номер] у [зазначити
назву та адресу банку Заявника].
Максимальний розмір цієї гарантії поступово зменшується на суму авансового платежу,
виплаченого Заявником відповідно до наданих нам копій проміжних фінансових звітів або
1

Гарант повинен зазначити суму авансового платежу, яка має бути сплачена згідно Договору.

повідомлень про оплату. Ця гарантія втрачає силу не раніше, ніж після отримання нами від
Бенефіціара офіційного повідомлення про повне виконання Заявником умов Договору в
частині постачання товарів, або [зазначити дату, яка на 28 днів пізніша ніж гранична дата
постачання товарів по договору], залежно від того, яка із зазначених дат наступить раніше.
Таким чином, будь-які вимоги щодо сплати грошових коштів за цією гарантією повинні
бути отримані нами за нашою адресою у нашому офісі не пізніше такої дати.
Ця гарантія регулюється вимогами Уніфікованих правил щодо гарантій на вимогу (УПГВ)
у редакції 2010 р., які були опубліковані у віснику МТП № 758, з урахуванням того, що
обґрунтування, яке вимагається згідно із пунктом (а) статті 15, цим виключається.

____________________
[підпис (-и)]
Примітка: Увесь текст, викладений курсивом, (включно зі зносками) наводиться для
використання під час підготовки цієї форми та повинен бути видалений з кінцевого
документа.

