Вих. № 60 від 25 березня 2016 р.

м. Київ

Запрошення до участі у тендері
на закупівлю комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення
Інструкції для учасників тендеру
1.1.Вступ
Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень»
(ВГО «ІБСЕД» або Замовник) є неприбутковою організацією (код неприбутковості 0006), не є
платником податку на прибуток і ПДВ, є виконавцем проекту міжнародної технічної допомоги
«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» за фінансуванням АМР США.
Факт отримання чи публікації даного запрошення до участі у тендері не може розглядатись як
зобов’язання щодо укладання договору з боку ВГО «ІБСЕД». Учасник несе усі витрати, пов’язані з
підготовкою та поданням його пропозиції, а Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним
за ці витрати незалежно від результату проведення тендеру.
1.2. Вимоги до тендерних пропозицій та строк їх подання
Тендерні пропозиції учасників повинні відповідати наступним вимогам.
Пропозиції подаються у друкованому вигляді в заклеєному конверті з написом «Тендерна
пропозиція». На конверті має бути зазначено повну назву учасника.
Пропозиція має містити по одному примірнику підписаних керівником та скріплених печаткою
наступних документів, які оформлюються на бланку учасника:
•
•
•
•

супровідний лист;
анкета учасника;
цінова пропозиція.
свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з ЄДР (якщо учасник є фізичною особоюпідприємцем).

Зразки форм супровідного листа та анкети містяться у додатках № 1, № 2 цього запрошення.
Цінова пропозиція повинна містити вартість комп’ютерного обладнання та
програмного
забезпечення, зазначеного у додатку № 3. Цінова пропозиція має містити строки поставки
комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська
15-В, 2-й поверх. У пропозиції вказується вартість у гривнях з обов’язковим зазначенням вартості
без ПДВ та окремо ПДВ (необхідно для формування пакету документів в разі звільнення від
сплати ПДВ.)
Всі додатки є невід’ємними частинами цього запрошення.
Пропозиції доставляються представником учасника або кур’єрською поштою не пізніше 18:00, 08
квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2-й поверх. Тендерний комітет
ВГО «ІБСЕД» не розглядатиме тендерні пропозиції, подані із порушенням строків подання.
Подаючи пропозицію, учасник тендеру розуміє, що Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID) не є замовником цього тендеру. Агентство США з міжнародного розвитку не приймає та
не розглядає претензії щодо закупівель своїх грантоотримувачів.
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1.3. Загальні вимоги
Учасники тендеру повинні відповідати наступним вимогам:
- повинні бути зареєстрованими, як суб’єкти підприємницької діяльності або юридичні
особи, у всіх органах, передбачених чинним законодавством України;
- повинні мати досвід виконання подібних замовлень.
1.4. Вимоги щодо звільнення від сплати ПДВ
Учасники, які є платниками ПДВ, повинні бути готові, в разі акцептування тендерної пропозиції,
пройти процедуру звільнення від податку на додану вартість. Наша організація має право на
податкові пільги і звільняється від сплати ПДВ за товари (роботи, послуги), які закуповуються на
митній території України, що передбачено статтею 1 (а) Угоди між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня
1992 року та Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153 від 15 лютого 2002 р.
Закупівля комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення (надалі - обладнання)
здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу)
товарів, зазначених у плані закупівлі. ВГО «ІБСЕД» сплачує вартість обладнання та
комп’ютерного забезпечення без нарахування ПДВ.
Переможцю надається пакет документів для звільнення його від сплати ПДВ у відповідності до
листа ДПС України «Щодо інформаційних довідок» від 27.09.2012 за №4526/0/71-12/12-1017, а
саме:
1. копія реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснюється закупівля комп’ютерного
обладнання та програмного забезпечення;
2. копія плану закупівлі;
3. копія договору на закупівлю комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.
Всі копії засвідчені підписом керівника виконавця проекту та скріплені печаткою.
З питань щодо процедури звільнення від сплати ПДВ, будь ласка, звертайтесь до головного
бухгалтера організації Будзан Наталії за телефоном: (044) 353-58-68.
1.5. Торгова марка
Будь-які зазначені конкретні торгові марки та/або моделі обладнання згадуються тільки з
описовою метою. Будь-який аналог, що відповідає зазначеним технічним характеристикам, також є
прийнятним. Комп’ютерне обладнання повинно відповідати електричній мережі з напругою
живлення 220 В.
1.6. Гарантія
Гарантійне обслуговування та ремонт є обов’язковими для усього обладнання в рамках цієї
закупівлі через офіційне представництво в Україні.
1.7. Питання та роз’яснення
Усі питання та роз’яснення, які стосуються даного тендеру можна надсилати на електронну пошту
okpa@ibser.org.ua, В разі необхідності ВГО «ІБСЕД» має право звернутися до учасників за
роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та
порівняння.
1.8. Оцінка тендерних пропозицій учасників
Переможцем тендеру буде обрано учасника, пропозиція якого відповідатиме вимогам тендеру.
Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:
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- відповідність всіх документів тендерної пропозиції вимогам даного запрошення;
- цінова пропозиція.
№
1
2

Критерії оцінки

Максимальна
кількість
балів
Відповідність всіх документів тендерної пропозиції вимогам
10
даного запрошення, наявність досвіду виконання подібних
замовлень
Цінова пропозиція
30
Загальна кількість

40

1.9. Порядок оплати
Оплата вартості комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення буде здійснена у
безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у гривні на поточний рахунок
протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунку та підписання акту приймання-передачі
обладнання.
Вартість Обладнання на момент поставки підлягає розрахунку за наступною формулою:
S1=A1/A0 x S0, де
S1 - вартість Обладнання на дату поставки, у гривнях;
A1- вартість одного долара США у гривнях, за курсом Національного банку України на дату
поставки;
A0 - вартість одного долару США у гривнях за курсом Національного банку України на день
підписання Договору з переможцем ;
S0 - вартість Обладнання, згідно за якою визнано переможця тендеру у гривні.

З повагою,
Генеральний директор
ВГО «ІБСЕД»

Зубенко В.В.
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Бланк учасника тендеру
Додаток № 1
Супровідний лист

Вих. № ___ від ________

Генеральному директору
ВГО «ІБСЕД»
Зубенку В.В.
Шановний пане Вячеславе!

Даним листом ми засвідчуємо своє бажання взяти участь у тендері на закупівлю комп’ютерного
обладнання та програмного забезпечення у відповідності до вимог Вашого запрошення.
Заявляємо, що вся інформація, надана у тендерній пропозиції, відповідає дійсності.
Ми гарантуємо, що запропонована цінова пропозиція є незмінною.
У разі акцептування нашої пропозиції зобов’язуємося укласти договір поставки та здійснити
поставку комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення у строк, зазначений у нашій
пропозиції. Також гарантуємо безкоштовну доставку обладнання за адресою: м. Київ,
вул. Борисоглібська 15-В, 2-й поверх.
Досвід виконання подібних замовлень (зазначити досвід).

З повагою,
Посада
Повна або скорочена назва учасника
Прізвище, ініціали та підпис керівника
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Бланк учасника тендеру
Додаток № 2
Анкета учасника

__________________________________________________________________________________
Повне та скорочене найменування
__________________________________________________________________________________
Юридична адреса
__________________________________________________________________________________
Фактична адреса
__________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
__________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника
__________________________________________________________________________________
Банківські реквізити
__________________________________________________________________________________
Телефон, факс
__________________________________________________________________________________
Електронна пошта
___________________________________________________________
Контактна особа

Посада
Повна або скорочена назва учасника
Прізвище, ініціали та підпис керівника
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Додаток № P
Найменування
Персональный настільный
комп'ютер

Специфікація
На прикладі комп'ютера aell Optiplex 7040 pcc

Процесор

Intel® 6 th generation Core™ i7 Quad Core

Об'єм пам'яті
Об'єм та тип eaa Об'єм та тип eaa
Оптичний накопичувач
Графічна система
Аудіо
Клавіатура H Миша

8GB (2X4GB) 2133 MHz DDR4 SDRAM Non-ECC
1TB 3.5inch Serial ATA III (6 Gbps, 7.200 Rpm) Hard Drive
Slim DVD+/-RW 9,5 mm Optical Disk Drive
Intel Integrated Graphics
Integrated Two Channel
Dell Wireless Keybord and Mouse -KM636 (Eng+ Cyrillic),
Compatible with Windows 8, 10, black)
В комплекті має бути USB Receiver, який одночасно
працює з Keybord and Mouse
Intel® Ethernet 10/100/1000 Mb/s
6 External USB 3.0 ports (2 front, 4 rear)
4 External USB 2.0 ports (2 front, 2 rear)
PS2 Keyboard 6-pin connector
PS2 Mouse 6-pin connector
Serial, 9-pin connector
Network adapter RJ-45
19-pin HDMI connector
Two 20 pin DisplayPort connectors
Universal Audio Jack
Line out connector

Інтерфейси

Розміри процесорного блоку

Вертикальне і горизонтальне робоче положення
процесорного блоку
Height: 290 mm, Wight: 93 mm, Depth: 312 mm

Кабель живлення системного блоку
Напруга живлення
Гарантія

2M Power Cord C13/C14 10A
100 - 240 В, 50 - 60 Гц
3Yr Basic Warranty - Next Business Day

Робоче положення

Кількість

Примітка
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Мультимедійні варіанти
не пропонувати. Комплект
повинен бути сумісним з
компьютером.

Відхилення від вказанних
розмірів-не більше 3 см.
6

Обладнання

Монітор

Dell monitor P2314H, IPS, Widescreen 16:9 (1920x1080
at 60 HZ), Response time<= 8 ms, LED, VGA, DVI-D,
DisplayPort, USB 2.0 ports, 178/178 viewing angle,Heghtadjustable stand, swivel. VGA cable
АС 120/230 V (50/60 Hz)
Black EUR, 3Y
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Кабель живлення монітора

2M Power Cord C13/C14 10A
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Кабель мультимедійний

Штатний комплект, що постачається з данним монітором
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Джерело безперервного живлення (UPp)

Монітор повинен мати
регулювання:
- по висоті;
- по вертикальному куту нахилу;
- по куту повороту в
горизотальній площині (без
переміщення підставки).

ИБП АPC Back-UPS CS 500 VA (BK500EI)

O

Операційна система

FQC-09481 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine wCOA
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Microsoft Office

Office Home and Business 2016 32bit/x64
Win AllLng PkLic Onln CEE Onnly C2R NR
WinZip 20 Standard
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Ліцензії GGS. Програми будуть
інстальовані на ці закуповані
комп'ютери
Електронна версія
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Електронна версія

Програмне забезпечення

WinZip-программа архівування
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