ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Тендерного комітету
від 27.09.2021 р.№ 17

КИЇВ, УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ

РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Проєкт P172348
Позика № 9175-UA
«Східна Україна: возз’єднання, відновлення та
відродження (Проєкт 3В)»

Запрошення до подання цінових пропозицій
№ 3R-MRTOT-G-02 на постачання товарів в рамках
закупівлі

«Меблі для групи впровадження Проєкту»

Дата: 13.10. 2021 р.

Запрошення до подання цінових пропозицій № 3R-MRTOT-G-02
Предмет: Запрошення до подання цінових пропозицій № 3R-MRTOT-G-02 на закупівлю
Меблів для Групи впровадження проєкту
Шановні панове,
1.

Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)
для цілей Проєкту ««Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження
(Проєкт 3В)» (далі – «Проєкт») і має намір використати частину коштів цієї позики на
правомочні виплати за Договором, для оформлення якого видається це Запрошення до
подання цінових пропозицій (далі – «Запрошення»).

2.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі –
«Покупець») цим листом запрошує учасників торгів (приватні компанії) надіслати
цінові пропозиції щодо постачання наступних товарів:
№

Найменування
1. Стіл письмовий прямий

К-сть

13

2. Шафа для паперів зі скляною вітриною
3. Шафа для одягу

4

4. Тумба пересувна на три висувні ящики
5. Стілець

13

2

6

6.

Стіл овальний для переговорів

1

7.

Вішалка для одягу

1

8.

Крісло офісне

13

9.

Фліпчарт настінний

1

10.

Шафа металева

1

11. Брошурувальник на пластикову пружину

1

12. Фліпчарт

1

13. Лампа настільна

5

Кількість та Специфікація товарів наведені у Додаток 3 «Технічні Специфікації».
3.

Ваша цінова пропозиція має включати всі позиції Товарів відповідно до цього
Запрошення і бути поданою згідно з інструкціями, які викладені в цьому Запрошенні.
Цінові пропозиції, що включають не всі позиції Товарів, будуть відхилені. Цінові
пропозиції будуть оцінені для всіх позицій разом, а Договір буде укладений з фірмою,
що запропонує найнижчу загальну оцінену вартість для всіх позицій.

Просимо вас заповнити і належним чином підписати форму цінової пропозиції,
наведену в Додатку 1 нижче, та повернути її разом з іншими документами, що
вимагаються відповідно до цього Запрошення, поштою, кур’єром або електронною
поштою за наступною адресою::
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
До уваги: Замлинського Ростислава Теодозійовича, першого заступника Міністра з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Чоколівський бульвар, 13
Поверх/кімната: 3-ий поверх, кімната 315
Місто: Київ
Поштовий індекс: 03186
Країна: Україна
Телефон: + 38 (067) 997 – 75 - 88
E-mail: bukhtiyarovams@minre.gov.ua, обовязкова копія на: kholeg2@yahoo.com,
vrv07@ukr.net.
Ваша цінова пропозиція має бути викладена українською мовою, кожна сторінка
пронумерована і підписана. До складу цінової пропозиції додаються наступні документи:
a. Лист з ціновою пропозицією, підготовлений за формою, що знаходиться в Додатку
1, включаючи заповнену згідно з наведеними інструкціями таблицю «Ціни та
графік постачання»;
b. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних
учасника для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та
господарських відносинах, підготовлений за формою, що знаходиться в Додатку 5
нижче;
c. Копія Статуту учасника (або іншого установчого документу, що визначає правовий
статус учасника). Для учасника тендеру, фізичної особи-підприємця, необхідно
надати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань або Витяг Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
d. Документ(и), що підтверджують повноваження особи підписувати цінову
пропозицію та завіряти копії усіх документів від імені учасника (копія наказу про
призначення або довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства
України);
e. Учасники торгів повинні надати довідку про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
f. Учасники торгів повинні надати в довільній формі оригінал або засвідчену копію
авторизаційних листів від виробників ноутбуків та моніторів або їх офіційних
представництв в Україні.
Відсутність одного або кількох з вищеперерахованих документів може бути причиною
відхилення вашої цінової пропозиції.
Ваша цінова пропозиція має бути подана і буде оцінюватись відповідно до наступних
інструкцій:
a. ЦІНИ: Ціни мають бути вказані в будь-якій валюті (мається на увазі конвертована
валюта, 1 група відповідно до постанови Правління Національного Банку України від

04.02.1998 № 34 (поточна редакція)) або гривні та включати всі податки, ПДВ, митні
збори, мита, внутрішні перевезення, доставку до пункту призначення і страхування,
навантаження і розвантаження, налагодження (збірку), монтаж та випробування за
адресою постачання, у відповідності до чинного законодавства України. Пункт
призначення: DDP Київ (Delivered Duty Paid – Incoterms 2020). Ціни, вказані
учасником, є фіксованими протягом всього періоду виконання Договору і не
підлягають коригуванню за жодних обставин.
b. ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Оцінка цінових пропозицій, визначених такими,
що відповідають кваліфікаційним вимогам та вимогам специфікацій, наведених
Додатку 3 до цього Запрошення, проводитиметься шляхом порівняння їх загальної
оціненої вартості. Для цілей оцінки та порівняння пропозицій Покупець конвертує всі
ціни, вказані учасниками в різних валютах, у валюту країни Покупця (українська
гривня) за обмінним курсом, встановленим Національним банком України
(вул. Інститутська, 9, Київ, Україна , офіційний веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на
дату кінцевого терміну подання цінових пропозицій, встановлену в п. 11 цього
Запрошення.
Під час оцінювання пропозицій Покупець визначить оцінену вартість для кожної
цінової пропозиції шляхом виправлення усіх арифметичних помилок наступним
чином:


у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що
вказана прописом, матиме пріоритет;



у разі розбіжностей між ціною за одиницю і загальною ціною окремих позицій,
яка є результатом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю
матиме пріоритет.



Якщо постачальник відмовиться прийняти виправлення арифметичних помилок,
його цінова пропозиція буде відхилена.

c. ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ: під час вивчення, оцінки та порівняння цінових
пропозицій Покупець має право на свій розсуд звернутися до потенційного
постачальника за роз’ясненнями його пропозиції. Всі роз’яснення, подані не у
відповідь на письмовий запит Покупця, не розглядатимуться. Запит Покупця на
роз’яснення та відповідь учасника повинні бути оформлені у письмовому вигляді.
Жодні роз’яснення щодо зміни ціни та/або суті цінових пропозиції не будуть
пропонуватися або допускатися, за винятком тих випадків, коли необхідно
підтвердити виправлення арифметичних помилок, виявлених Покупцем при оцінці
цінових пропозицій, відповідно до підпункту b) вище.
Якщо учасник не надає роз’яснення з приводу своєї цінової пропозиції до тієї дати та
до того часу, які зазначені у запиті на роз’яснення від Покупця, його пропозиція може
бути відхилена.
4.

Кожен учасник має подати тільки одну цінову пропозицію паперовим листом, факсом
або електронною поштою у форматі PDF (копії зберігаються для звітності). Заставне
забезпечення цінової пропозиції не вимагається. Процедура відкриття пропозицій не
передбачається. Кожна цінова пропозиція за формою, що вимагається, має бути
належним чином адресована Покупцю та подана за адресою, вказаною в пункті 3 цього
Запрошення.

5.

Термін дії цінових пропозицій

Подані цінові пропозиції мають залишатись дійсними протягом не менше сорока п’яти
(45) днів після кінцевого терміну подання, вказаного в пункті 11 цього Запрошення.
6.

Укладання Договору
Покупець укладе Договір з тим учасником, цінова пропозиція якого (a) включатиме всі
Товари відповідно до розділу «Специфікації» Додатку 1 «Цінова пропозиція»; і (b)
матиме найнижчу оцінену вартість.
6.1 Незважаючи на інформацію, викладену в попередньому параграфі, Покупець
залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію або анулювати
процес торгів і відхилити всі пропозиції у будь-який час до укладення Договору.
6.2 Учасник, пропозиція якого приймається, буде повідомлений Покупцем про
укладення Договору до дати закінчення терміну дії цінової пропозиції.
6.3 Форму Договору, що підписується між Покупцем та Постачальником, наведено у
Додатку 4 і буде надіслано переможцю після присудження Договору.

7.

Оплата буде здійснена відповідно до наступного графіку:
-

cто відсотків (100%) вартості доставлених Товарів буде сплачено Покупцем
Постачальнику протягом тридцяти (30) календарних днів з дати їх поставки
Покупцю на підставі видаткової накладної та відповідного Акту приймання
товарів, підписаної Сторонами, і рахунку Постачальника.

Постачальнику, зареєстрованому в Україні, який вказав ціну своєї пропозиції у валюті
іншій, ніж українська гривня, оплата буде здійснена в українських гривнях за курсом
Національного банку України, встановленим на дату підписання видаткової накладної.
8.

Товари мають бути доставлені у повному обсязі не пізніше, ніж через тридцять (30)
календарних днів після підписання Договору.

9.

Покупець може анулювати підписаний Договір у випадку, якщо Постачальник
виявиться неспроможним розпочати постачання товарів відповідно до умов та
положень Договору, незважаючи на попередження, видане Покупцем за двадцять один
(21) день до такого анулювання. Наслідком такого анулювання не може бути жодна
відповідальність Покупця перед Постачальником.

10.

Кінцевий термін отримання Покупцем вашої цінової пропозиції за адресою,
зазначеною у пункті 3 вище, є 16:00 за місцевим часом 28 жовтня 2021 року.

11.

Додаткову інформацію можна отримати шляхом направлення офіційного письмового
запиту на наступну адресу:
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
До уваги Замлинського Ростислава Теодозійовича, першого заступника Міністра з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Чоколівський бульвар, 13
Поверх/кімната: 3-ий поверх, кімната 315
Місто: Київ
Поштовий індекс: 03186
Країна: Україна
Телефон: + 38(067) 997 – 75 - 88
E-mail: bukhtiyarovams@minre.gov.ua, обовязкова копія на: kholeg2@yahoo.com,
vrv07@ukr.net.

12.

Ми з нетерпінням чекаємо отримання ваших Пропозицій та дякуємо за вашу
зацікавленість в цьому Проєкті.

З повагою,
Перший заступник Міністра з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Р.Т.Замлинський

Додатки:
Додаток 1: Форма цінової пропозиції
Додаток 2: Умови постачання
Додаток 3: Технічні Специфікації
Додаток 4: Форма Договору
Додаток 5: Форма Листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до
персональних даних

Додаток 1
до Запиту до подання цінових пропозицій
№ 3R-MRTOT-G-02

[фірмовий бланк учасника]
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ №
Кому: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Адреса: Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 01601, Україна
Розглянувши документи, надані в рамках цього Запрошення до подання цінових
пропозицій № 3R-MRTOT-G-02, ми, що підписалися нижче, пропонуємо надати Товари,
вказані в таблиці «Ціни та графік надання товарів» нижче, у повному обсязі, відповідно
до вимог та специфікацій, що є частиною цієї цінової пропозиції, за загальну ціну
[вказати суму цифрами та валюту][вказати суму прописом], в тому числі ПДВ
[вказати суму цифрами][вказати суму прописом].
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї Пропозиції протягом періоду,
зазначеного в Запрошенні до подання цінових пропозицій від дати відкриття
Пропозицій, та підтверджуємо, що ця Пропозиція матиме обов’язкову силу для нас і
може бути прийнятою у будь-який час до закінчення цього періоду.
Цим ми підтверджуємо, що наша компанія не внесена до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
протягом останніх трьох років не притягувалася 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, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); ми не маємо
простроченої заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
Ми розуміємо, що ви не зобов’язані приймати ані пропозицію з найнижчою ціною,
ані будь-яку іншу подану вам пропозицію.
НАЗВА
ПОСТАЧАЛЬНИКА_______________________________________________________
Підписано________________________________________
Місце:
Дата: “_____”_____________________ 2021

Додаток 2
до Запиту до подання цінових пропозицій
№ 3R-MRTOT-G-02
Умови постачання
Назва проєкту та номер Позики: «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та
відродження (Проєкт 3В)», Позика № 9175-UA.
Ідентифікаційний номер та назва закупівлі:
впровадження проєкту».

№ 3R-MRTOT-G-02: - Меблі для групи

Покупець: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 03186, Україна.
1. Ціни та графік постачання
№

Опис

1.

Стіл письмовий прямий

2.

Шафа для паперів зі
скляною вітриною
Шафа для одягу

3.
4.
5.

Тумба пересувна на три
висувні ящики
Стілець

7.

Стіл овальний для
переговорів
Вішалка для одягу

8.

Крісло офісне

9.

Фліпчарт настінний

6.

10.

Шафа металева

11.
12.

Брошурувальник на
пластикову пружину
Фліпчарт

13.

Лампа настільна

Ціна за
одиницю
(без ПДВ)*
«Меблі для групи впровадження»

К-сть

Одиниця
Виміру

13

шт.

4

шт.

2

шт.

13
6
1
1
13
1
1
1
1
5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Загальна
вартість
(без ПДВ)

Дата поставки
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів

Сума Договору без ПДВ
ПДВ (20%)
СУМА ДОГОВОРУ РАЗОМ З ПДВ
*В разі розбіжностей між цінами за одиницю та загальною сумою, виведеною з одиничних розцінок,
превалює ціна за одиницю

2. Фіксована ціна: Ціна вказаних вище Послуг та Товарів є твердою і не підлягає
коригуванню на весь період виконання Договору.
3. Графік постачання: Постачальник має надати Послуги та доставити Товари згідно з
запропонованим Постачальником графіком, але не пізніше тридцяти (30)
календарних днів після дати підписання Договору. Кінцевим пунктом постачання є:
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 03186, Україна
4. Право, що застосовується: Договір має інтерпретуватись відповідно до чинного
законодавства України.
5. Вирішення суперечок: Покупець та Постачальник повинні докладати усіх зусиль для
вирішення за взаємною згодою, шляхом прямих переговорів, будь-яких розбіжностей
чи спорів, що виникають між ними в рамках або у зв’язку з Договором. У разі
неможливості врегулювання шляхом переговорів, спір буде врегульовано відповідно
до чинного законодавства України.
6. Оплата: оплата буде здійснена відповідно до наступного графіку:
-

cто відсотків (100%) вартості доставлених Товарів буде сплачено Покупцем
Постачальнику протягом тридцяти (30) календарних днів з дати їх поставки
Покупцю на підставі видаткової накладної та відповідного Акту приймання
товарів, підписаної Сторонами, і рахунку Постачальника.

7. Гарантія: якщо інше не зазначено в технічних характеристиках, основні найменування
нових Товарів повинна покриватися стандартною гарантією виробника на період не
менше дванадцяти (12) місяців. Відповідальність за виконання всіх гарантійних
зобов’язань покладається виключно на Постачальника, та будь-яка передача
відповідальності третій стороні є неприйнятною: третя сторона може нести
відповідальність за несправності або дефекти Товарів перед Постачальником, але не
перед Покупцем. Послуги транспортування будь-якої одиниці Товарів від Покупця до
місця гарантійного обслуговування та назад до Покупця мають надаватися
Постачальником для Покупця безкоштовно протягом всього гарантійного періоду.
Подальше використання Покупцем Товарів після повідомлення Постачальника про їх
невідповідність вимогам Технічних специфікацій або порушення гарантійних
зобов’язань не буде вважатися відмовою Покупця від права на виправлення.
Якщо, починаючи від дня доставки та протягом всього гарантійного періоду будь-яка
одиниця Товару виявиться бракованою внаслідок недосконалої конструкції, матеріалів
або якості виготовлення, Постачальник повинен (на свій розсуд) або відремонтувати,
або замінити дефектну деталь за власний рахунок за умови, що деталь не
модифікувалась чи ремонтувалась кимось іншим, окрім Постачальника, і що будь-який
елемент доставлених Товарів експлуатувався відповідно до рекомендацій виробника.
Гарантійні зобов’язання мають включати повний перелік зобов’язань виробника щодо
якості та експлуатаційної надійності Товарів, а також їх відповідності вимогам
технічних специфікацій.
8. Форс-мажор: Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо та у тій мірі, у якій таке
невиконання або неналежне виконання є наслідком дії форс-мажору (обставин
непереборної сили).
Для цілей цієї статті під форс-мажором розуміється будь-яка обставина або ситуація
поза контролем Сторін, що її неможливо передбачити, уникнути та вона виникає не
внаслідок недбалості або браку старанності з боку Сторін. Такі обставини можуть
включати, серед іншого, аварії, катастрофи, війни, революції, пожежі, повені, стихійні

лиха, епідемії, карантинні обмеження або ембарго на перевезення вантажів, які не
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.
Сторона, що не може виконати зобов’язання за цим Договором унаслідок форс-мажору,
повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Доказом виникнення обставин
непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються в
установленому законом України порядку.
У разі, коли строк дії обставин непереборної сили триває більше ніж 60 календарних
днів, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в установленому порядку.

Додаток 3
до Запиту до подання цінових пропозицій
№ 3R-MRTOT-G-02
Технічні Специфікації
«Меблі для групи впровадження проєкту»
Загальні вимоги
1. Всі меблі, крім стільців, повинні бути кольору коричневого дерева.
2. Заводське пакування: багатошаровий гофрокартон, захисні куточки, пінопласт, клейова
стрічка.
3. Постачальник повинен виконати всі роботи, пов’язані з постачанням та монтажем меблів на
місці його використання протягом 15 днів з дня постачання. Доставка товарів здійснюється на
проектні об’єкти в м.Києві та м.Сєвєродонецьк.
4. Меблі можуть бути виготовлені як збірні-корпусні (при узгодженні з Покупцем).
5. Екологічна безпека, що відслідковується на етапі сертифікації продукції і відповідає класу Е1
(для застосування в житлових приміщеннях), сюди входить і пожежна безпека
6. Ергономічна безпека, що частково закладається при проектуванні меблів: зм'якшення кутів,
плавність поверхні, правильне відкривання дверцят і висування шухляд, габарити і міцність,
якісна зборка.
7. Внутрішні та зовнішні поверхні мають бути гладенькі, без дефектів, та повинні легко
чиститися дезінфекційними засобами.
8. Розміри не повинні відрізнятися від указаних більш ніж на 5%.
9. Постачальник повинен забезпечити безкоштовний повний ремонт або заміну дефектних
товарів або їхньої частини протягом 14 (чотирнадцяти) днів після отримання письмового
повідомлення від Покупця.
10. Гарантійний термін - не менш 3-х років із дня постачання.
11. Фотографії меблів наведені нижче виключно для прикладу.
12. Допускається 15% відхилення від параметрів технічних характеристик.
№
1.

Найменування
Стіл письмовий прямий

Кількість
13

Шафа для паперів зі скляною вітриною
Шафа для одягу

4

Тумба пересувна на три висувні ящики
Стілець

13
6

6.

Стіл овальний для переговорів

1

7.

Вішалка для одягу

1

8.

Крісло офісне

13

9.

Фліпчарт настінний

1

2.
3.
4.
5.

2

10. Шафа металева

1

11. Брошурувальник на пластикову пружину
12. Фліпчарт
13. Лампи настільні

1
1
5

Технічні специфікації

№

Найменування , фото

Найменування

1.
Стіл письмовий прямий
Довжина – 1400 мм
Висота – 750 мм
Глибина – 800 мм
(товщина ДСП 16 мм, кромка:
стільниця не менш 2 мм, інше не
менше 0,5 мм) колір –
Горіх італійський (або
еквівалент)

2.

Шафа для паперів зі скляною
вітриною
Розмір
Висота - 2000 мм, Ширина - 600
мм, Глибина - 500 мм (товщина
ДСП 16 мм, кромка: не менш 0,5
до 2 мм, товщина скла не менше
3 мм, скло прозоре) колір ДСП Горіх італійський або еквівалент)

3.
Шафа для одягу
Розмір
Висота - 2000 мм, Ширина - 800
мм, Глибина - 500 мм (товщина
ДСП 16 мм, кромка: не менш 0,5
до 2 мм) колір Горіх італійський або еквівалент)

4.

Тумба пересувна на три
висувні ящики
Розмір: Висота-535 мм, Ширина
487 мм, Глибина 402 мм
(товщина ДСП 16 мм, кромка: не
менш 0,5 фасади кромка 2 мм)
колір – Горіх італійський або
еквівалент),

5.

Стілець
Висота - 550 мм,
Основа – 17 метало каркас.
Покриття – хром.
Обивка — тканина
Висота сидіння не більше 550
мм.
Колір — чорний.
Підлокітник – металевий з
деревинними накладками

6.

Стіл овальний для переговорів
на 8 -10 чол.
Ширина: 2700 мм (180см)
Глибина: 900 мм (90см)
Висота: 750 мм (75см)
Матеріал - ламінована ДСП
16мм. Крайка стільниці протиударна, ПВХ, товщиною 2
мм.Кромка корпусу протиударна, ПВХ, товщиною
0,5 мм;

7.

Вішалка для одягу
Матеріал конструкції:
Метал
Колір: Чорний
Висота виробу: 1780 мм
Діаметр опори: 420 мм
Вага: до 5 кг

8.

Крісло офісне
Тип - Крісла для персоналу
Размір упаковки, Д/Ш/В 110/45/66
Сидіння - Тканина
Розміри
Глибина – 68– 75 см;
Ширина - 62-65 см;
Глибина сидіння – 48- 50 см;
Висота сидіння – 75-80 см;
Ширина сидіння – 53-55 см,
Висота підлокотників -68-78
см,
Розмір основи – D-70

9.

Фліпчарт настінний
Розмір: 200х90 см
Призначення: Письмо маркером,
кріплення інформації магнітами

Рамка дошки: алюміній
Зажими для паперу під альбоми
любих форматів
3 запасні блокноти, комплекти
фломастерів та губок

Постачальник повинен здійснити
монтаж фліпчарту у приміщенні
вказаному Покупцем

10.

Шафа металева
Розміри (в*ш*гл), мм:
1830х915х370
Кількість полиць, шт. - 4
Замок: ключовий
Макс. місткість папок товщ. 75 мм
- 60;
Вага, кг – до 50 кг
Тип замка на дверях шафи ключовий Euro-Locks з
підключенням ригелей (вгорувниз)
Колір: сірий полуматовий (RAL
7038), зносостійке порошкове
покриття

11.

Брошурувальник на пластикову
пружину
Формат – А4
Максимальна товщина
брошурування - не менше 250
аркушів
Максимальна товщина перфорації
- не менше 12 аркушів
Діаметр пружини Не менше 6-18
мм
Додаткові характеристики:
Роздільні механізми перфорації і
зшивання
Сховище для пружин
Фіксація відкритої пружини

12.

Фліпчарт
Каркас алюмінієвий.
Розмір паперу - А1 EUR.
Кріплення – тринога.
Зажими для паперу під
альбоми любих форматів
3 запасні блокноти, комплекти
фломастерів та губок

13.





Лампа настільна
Світлодіодна (LED) лампа
Напруга 220 В
Вимикач живлення
Тип вимикача сенсорний
світлорегулятор
Висота – 330-350 мм
Ширина – 110-125мм
Глибина – 160-175 мм
Вага – до 1 кг
Колір білий
Джерело живлення: від мережі

НАЗВА
ПОСТАЧАЛЬНИКА___________________________________________________________
Підписано________________________________________
Місце:
Дата: “_____”_____________________ 2021

Додаток 4
до Запиту до подання цінових пропозицій
№ 3R-MRTOT-G-02

Договір № 3R-MRTOT-G-02
Київ

Дата: ___________________

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(далі «Покупець»), в особі першого заступника Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України Замлинського Ростислава Теодозійовича,
що діє на підставі наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України від 15 липня 2020 р. № 54 «Про організацію роботи з підготовки
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Східна
Україна: возз’єднання, відновлення, відродження (Проєкт 3В)», з однієї сторони, та,
та
________________________________________________(далі
–
«Постачальник») в особі ___________________________________, що діє на підставі
___________________________________та має основне місце ведення діяльності за
адресою __________________________,
з іншої сторони, які надалі разом
іменуються „Сторони”, а кожен окремо „Сторона” уклали цей Договір (далі –
«Договір»)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві Товари, перелік
Товарів визначений в Додатку 1 «Умови постачання», а Покупець зобов’язується
прийняти та оплатити ці Товари на умовах, що викладені у цьому Договорі.
1.2 Вартість, асортимент, кількість та технічні специфікації Товарів вказані в
Додатку 1 «Умови постачання» та Додатку 2 «Технічні специфікації», які є
невід’ємною частиною цього Договору.

2. ДОСТАВКА, ПРИЙМАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ
2.1 Місце поставки товару є Чоколівський бульвар, 13, м. Київ, 03186, Україна.
2.2 Поставка товару здійснюється за графіком визначеним у Додатку 1 «Умови
постачання», але не пізніше тридцяти (30) календарних днів після дати
підписання Договору.
2.3 Факт приймання відповідних Товарів підтверджується підписаним
Постачальником та Покупцем відповідним Актом приймання-передачі товарів та
видатковою накладною на товар.
3. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЯ
3.1 Якість товару, маркування, тара (упаковка) повинні відповідати вимогам діючих
стандартів та технічних вимог.
3.2 Постачальник гарантує доброякісність і надійність Товару протягом строку,
встановленого у діючих стандартах і технічних умовах на нього.

3.3 Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, в тарі, яка відповідає характеру
Товару, забезпечує захист Товару від його пошкодження або псування під час
транспортування і зберігання, цілісність та збереження якості під час перевезення
з урахуванням можливого перевантаження під час транспортування.
3.4 Контроль якості Товару при прийманні проводиться матеріально
відповідальними особами Покупця.
3.5 У разі поставки Товару неналежної якості, Покупець має право відмовитися від
прийняття і оплати такого Товару. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару
неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник.
3.6 Відповідальність за якість Товару несе Постачальник.
3.7 Покупець має право повернути Постачальнику неякісний Товар.
3.8 Термін гарантійних зобов’язань складає не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з
дати підписання Сторонами видаткової накладної та акту приймання-передачі
Товару. Якщо впродовж терміну гарантійних зобов’язань буде виявлено дефекти
в Товарі, Постачальник зобов’язується своїми засобами і за власні кошти
виявлені дефекти усунути або замінити Товар на новий.
3.9 Постачальник гарантує при поставці належну якість Товару, його відповідність
діючим стандартам та умовам цього Договору протягом терміну гарантійних
зобов’язань. Разом з товаром Постачальник надає Покупцеві документи (або
належним чином завірені копії), що посвідчують якість Товару відповідно до
чинного законодавства (сертифікати відповідності/якості або паспорт якості або
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо), якщо таке
встановлено.
3.10 Гарантійні зобов’язання та гарантійний строк експлуатації розповсюджується
на весь Товар та всі його складові частини.
3.11 Товар, що поставляється за цим Договором, повинен бути новим, та не
повинен бути у попередній експлуатації, не перебуває в заставі/під арештом та
вільний від претензій третіх осіб, не повинен містити повторно використаних
деталей (вузли та компоненти в ньому не мають бути виготовлені з відновлених
компонентів), в зібраному, перевіреному і готовому до використання за
призначенням стані у комплектації, передбаченій умовами специфікації.
3.12 Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені недоліки (дефекти)
Товару, Постачальник зобов’язаний за власний рахунок на вимогу Покупця в
строк до 14 календарних днів з дати направлення листа Постачальнику про
виявлені недоліки (дефекти) Товару усунути такі недоліки (дефекти) або
здійснити заміну такого Товару іншим Товаром належної якості. При цьому
перебіг гарантійного строку експлуатації Товару відновлюється з моменту
усунення недоліків або заміни Товару.
3.13 У разі істотного порушення вимог щодо якості Товару (виявлення недоліків
(дефектів)), усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або
затратами часу, недоліків (дефектів), які виявилися неодноразово чи з’явилися
знову після їх усунення) Постачальник зобов’язується замінити Товар в цілому
або його складові компоненти за свій рахунок.
3.14 Постачальник гарантує Покупцю, що він володіє у необхідному обсязі
правами на Товар, який поставляється за цим Договором, і що цей Товар може
бути на власний розсуд використаний Покупцем без порушення будь-яким чином
будь-яких прав третіх осіб. Постачальник зобов’язується за власний рахунок
захищати інтереси та права Покупця від будь-яких дій чи претензій, у разі
виникнення, стосовно порушення таких прав.

3.15 Покупець має право відмовитись від прийняття Товару у разі виявлення
недоліків, які виключають можливість використання Товару і не можуть бути
усунені Постачальником, Покупцем або третьою особою.
3.16 Термін гарантійних зобов’язань не залежить від строку дії Договору.

4. СУМА ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА
4.1 Сума Договору становить ______________ (_________________________), в
тому числі ПДВ (20%) ____________________ (_________________________).
Одиничні розцінки Товарів, вказані в Додатку 1 «Умови постачання», є твердими
і не підлягають змінам протягом всього періоду виконання Договору.
4.2 Сто відсотків (100%) вартості доставлених Товарів буде сплачено Покупцем
Постачальнику протягом тридцяти (30) календарних днів з дати їх поставки
Покупцю на підставі видаткової накладної та відповідного Акту приймання
товарів, підписаної Сторонами, і рахунку Постачальника.
4.3 Оплата за цим Договором здійснюється за рахунок коштів позики (Угода про
позику № 9175–UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку (МБРР)), передбачених у спеціальному фонді державного бюджету
України.
5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
5.1 За домовленістю сторін в цей Договір можуть бути внесені зміни, та/або
доповнення, включаючи зміни щодо кількості Товарів та, відповідно, суми
Договору, складаються у письмовій формі у вигляді додаткових угод, набирають
чинності з моменту підписання обома Сторонами та вважаються невід’ємною
частиною Договору.
5.2 Для визначення суми оплати за додаткові Товари, про поставку або надання яких
можуть
домовитись
Сторони
під
час
виконання
Договору,
використовуватимуться одиничні розцінки, вказані в Додатку 1 «Умови
постачання».
6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1 Розірвання Договору через невиконання зобов’язань:
(a)

Покупець має право без обмеження будь-яких інших прав на
відшкодування за порушення Договору шляхом надсилання
Постачальнику письмового повідомлення за 10 (десять) робочих днів,
після виникнення будь-яких подій, зазначених нижче про невиконання
зобов’язання скасувати будь-яку частину Договору або розірвати Договір
в цілому у таких випадках:
(i) у разі неспроможності Постачальника поставити будь-які або всі

Товари протягом періоду часу, визначеного у Договорі, чи з
урахуванням продовження термінів, наданого Покупцем;
у разі неспроможності Постачальника виконати будь-яке інше
зобов’язання за Договором; або

(ii)

якщо Постачальник, на думку Покупця, був задіяний у шахрайстві
і корупції, згідно з визначенням, наведеним у статті 7 нижче, під час
конкурсної боротьби за Договір або під час його виконання.

(iii)

У разі порушення термінів постачання Товарів Постачальником
більше, ніж на один (1) місяць від найпізнішого терміну поставки
відповідно до підпункту 2.2 статті 2, Покупець має право розірвати
Договір без будь-яких зобов’язань перед Постачальником.

(iv)

За порушення термінів постачання товарів Покупець має право
розірвати договір без будь-яких зобов’язань перед Постачальником у
разі затримки постачання товарів більш ніж на один (1) місяць від
найпізнішого терміну постачання товарів , вказаного в п. 2.2 цього
Договору та Додатку 2 «Умови постачання».

(v)

(b)

Якщо Покупець скасовує частину Договору або Договір в цілому,
Покупець може придбати Товари, подібні до тих, що не були надані, на
умовах та у спосіб, визначені Покупцем на власний розсуд, причому
Постачальник є відповідальним перед Покупцем за будь-які додаткові
витрати на такі подібні Товари. Однак, Постачальник повинен
продовжувати виконання Договору у тій частині, яка не була скасована.

6.2 Розірвання Договору через неплатоспроможність:
(a)

Покупець може у будь-який час розірвати Договір шляхом надсилання
повідомлення Постачальнику, якщо Постачальник збанкрутує чи у інший
спосіб втратить платоспроможність. У такому випадку розірвання
Договору відбувається без компенсації Постачальнику за умови, що таке
розірвання не обмежує та не впливає на будь-яке інше право здійснювати
дії чи вимагати відшкодування, яке Покупець отримав чи отримає у
зв’язку з цим.

6.3 Розірвання Договору в силу доцільності:
(a)

Покупець може шляхом надсилання повідомлення Постачальнику
скасувати частину Договору або розірвати Договір в цілому у будь-який
час в силу доцільності. У повідомленні повинно бути зазначено, що
причиною такого розірвання Договору є доцільність для Покупця, обсяг
розірвання Договору відносно виконання Постачальником своїх
обов’язків та дату, з якої таке розірвання Договору набуває чинності.

(b)

Покупець повинен прийняти Товари, які були укомплектовані та готові до
відвантаження протягом двадцяти восьми (28) днів після отримання
Постачальником повідомлення про розірвання Договору, на умовах та за
ціною, що зазначені у Договорі. Щодо решти Товарів, Покупець може
обрати таке:
(i) прийняти будь-яку частину Товарів, укомплектованих та
поставлених на умовах та за ціною, визначених у Договорі; та/або
(ii) скасувати поставку решти Товарів та сплатити Постачальнику
узгоджену вартість за частково укомплектовані Товари, а також за
матеріали та частини, що були раніше придбані Постачальником.

7. ШАХРАЙСТВО ТА КОРУПЦІЯ
7.1 У разі, якщо Покупець виявить, що Постачальник та/або будь-хто з його
працівників, агентів, субпідрядників, консультантів, надавачів послуг,
постачальників та/або найманих працівників вдавались до корупційних або
шахрайських дій, або до практики змови, примусу, перешкоджання
розслідуванню в процесі конкурсного відбору або при виконанні цього Договору,
Покупець може припинити співпрацю з Постачальником в рамках Договору і
розірвати Договір, письмово повідомивши про це Постачальника не пізніше ніж
за 14 днів до такого розірвання. При цьому положення статті 6 «Розірвання
Договору» застосовуються таким чином, ніби мало місце розірвання Договору
відповідно до підпункту 6.1.
8. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ
8.1 Постачальник повинен вести, і докладати усіх розумних зусиль для того, щоб
його субпідрядники вели точні та регулярні підрахунки та звітність, пов’язані з
Товарами, в такій формі і в таких обсягах, які будуть чітко відображати відповідні
часові зміни та витрати.
8.2 Постачальник дозволяє Міжнародному банку реконструкції та розвитку
(далі – МБРР) та/або особам, призначеним МБРР, та повинен забезпечити
отримання дозволу від своїх субпідрядників та консультантів, інспектувати
та/або проводити на вимогу МБРР аудит рахунків, записів та інших документів,
що мають відношення до подання цінової пропозиції та виконання Договору.
Звертаємо увагу Постачальника, його субпідрядників та консультантів на вимоги
статті 10 «Шахрайство та корупція», яка, окрім іншого, передбачає, що дії,
спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації МБРР свого права на
проведення перевірок та аудиту, становить заборонену практику, яка тягне за
собою розірвання Договору та/або застосування МБРР санкцій (включаючи
визначення Постачальника неправомочним, але не обмежуючись цим) відповідно
до чинних процедур МБРР щодо застосування санкцій.
9. ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)
9.1 .Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань за цим Договору, якщо та у тій мірі, у якій таке
невиконання або неналежне виконання є наслідком дії форс-мажору (обставин
непереборної сили).
9.2 Для цілей цієї статті під форс-мажором розуміється будь-яка обставина або
ситуація поза контролем Сторін, що її неможливо передбачити, уникнути та вона
виникає не внаслідок недбалості або браку старанності з боку Сторін. Такі
обставини можуть включати, серед іншого, аварії, катастрофи, війни, революції,
пожежі, повені, стихійні лиха, епідемії, карантинні обмеження або ембарго на
перевезення вантажів, які не існували під час укладання Договору та виникли
поза волею Сторін.
9.3 Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором унаслідок форсмажору, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Доказом

виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
що видаються в установленому законом України порядку.
9.4 У разі, коли строк дії обставин непереборної сили триває більше ніж 30 робочих
днів, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в установленому порядку,
попередивши письмово про це іншу сторону протягом 3 (трьох) календарних
днів.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1 У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України
та цим Договором.
10.2 У разі прострочення дати поставки товару, Постачальник сплачує Покупцю
пеню у розмірі половини відсотка (0,1%) за кожний день прострочення від ціни
Товарів, поставка яких відбулась із затримкою.
10.3 У разі постачання неякісних Товарів Постачальник сплачує Покупцю штраф у
розмірі 20% вартості таких неякісних Товарів, при цьому за власний рахунок
здійснює їх заміну на якісні Товари.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1 Усі спори або розбіжності, що можуть виникнути внаслідок виконання цього
Договору або у зв’язку із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
11.2 Усі спори або розбіжності, щодо яких Сторони не можуть дійти згоди шляхом
переговорів, підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1 Цей Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє
до__ _______ 2021 року, але в будь якому випадку до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
12.2 Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1 Всі повідомлення будь-якої зі Сторін цього Договору іншій Стороні повинні
направлятись звичайною поштою, електронною поштою або факсом за адресами
Сторін, вказаними в цьому Договорі.
13.2 У разі зміни вказаних у Договорі адрес, контактних даних, банківських
реквізитів тощо Сторони зобов’язані письмово повідомляти про таку зміну іншу
Сторону протягом трьох (3) робочих днів після виникнення такої зміни.
13.3 Жодна зі Сторін не має права передавати повністю або частково свої права за
цим Договором третій Стороні.

13.4 Сторони погодилися, що текст Договору, будь які матеріали, інформація та
відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть
передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони,
крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних
дозволів, документів для виконання Договору або оплати податків, інших
обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним
законодавством України, яке регулює зобов’язання Сторін.
13.5 У всьому іншому, не передбаченому умовами цього Договору, відносини сторін
регулюються нормами чинного законодавства України.
14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Додаток 1. Умови постачання.
Додаток 2. Технічні специфікації.
15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Покупець
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України
Адреса:
03186, м. Київ, Чоколівський
бульвар, 13
код ЄДРПОУ: 40446210
рахунок (IBAN):
UA218201720343101022100096457 в ДКСУ
м. Києва,
МФО 8201720
____________________ Р.Т. Замлинський
Перший заступник Міністра

Постачальник

Додаток 1. Умови постачання.
2. Ціни та графік постачання
№

1.

Опис

Стіл письмовий прямий

Ціна за
одиницю
(без ПДВ)*
«Меблі для групи впровадження»
шт.

К-сть

Одиниця
Виміру

13

2.

Шафа для паперів зі
скляною вітриною

4

3.

Шафа для одягу

2

4.

Тумба пересувна на три
висувні ящики

13

5.

Стілець

6

6.
7.

Стіл овальний для
переговорів
Вішалка для одягу

8.

1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1

шт.

Крісло офісне

13

шт.

9.

Фліпчарт настінний

1

шт.

10.

Шафа металева

1

шт.

11.

1

шт.

12.

Брошурувальник на
пластикову пружину
Фліпчарт

1

шт.

13.

Лампа настільна

5

шт.

Загальна
вартість
(без ПДВ)

Дата поставки
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів
30 календарних
днів

Сума Договору без ПДВ
ПДВ (20%)
СУМА ДОГОВОРУ РАЗОМ З ПДВ
*В разі розбіжностей між цінами за одиницю та загальною сумою, виведеною з одиничних
розцінок,

Додаток 2. Технічні специфікації.
Технічні специфікації пропонованих товарів переможця торгів
№

Найменування , фото

Найменування

1

Стіл письмовий прямий
Довжина – 1400 мм
Висота – 750 мм
Глибина – 800 мм
(товщина ДСП 16 мм, кромка:
стільниця не менш 2 мм, інше не
менше 0,5 мм) колір –
Горіх італійський (або еквівалент)

2

Шафа для паперів зі скляною
вітриною
Розмір
Висота - 2000 мм, Ширина - 600
мм, Глибина - 500 мм (товщина
ДСП 16 мм, кромка: не менш 0,5
до 2 мм, товщина скла не менше 3
мм, скло прозоре) колір ДСП Горіх італійський або еквівалент)

3
Шафа для одягу
Розмір
Висота - 2000 мм, Ширина - 800
мм, Глибина - 500 мм (товщина
ДСП 16 мм, кромка: не менш 0,5
до 2 мм) колір - Горіх італійський
або еквівалент)

4

Тумба пересувна на три висувні
ящики
Розмір: Висота-535 мм, Ширина
487 мм, Глибина 402 мм (товщина
ДСП 16 мм, кромка: не менш 0,5
фасади кромка 2 мм) колір –
Горіх італійський або еквівалент),

5

Стілець
Висота - 550 мм,
Основа – 17 метало каркас.
Покриття – хром.
Обивка — тканина
Висота сидіння не більше 550 мм.
Колір — чорний.
Підлокітник – металевий з
деревинними накладками

6

Стіл овальний для переговорів
на 8 -10 чол.
Ширина: 2700 мм (180см)
Глибина: 900 мм (90см)
Висота: 750 мм (75см)
Матеріал - ламінована ДСП 16мм.
Крайка стільниці - протиударна,
ПВХ, товщиною 2 мм.Кромка
корпусу - протиударна, ПВХ,
товщиною 0,5 мм;

7

Вішалка для одягу
Матеріал конструкції:
Метал
Колір: Чорний
Висота виробу: 1780 мм
Діаметр опори: 420 мм
Вага: до 5 кг

8

Крісло офісне
Тип - Крісла для персоналу
Размір упаковки, Д/Ш/В 110/45/66
Сидіння - Тканина
Розміри
Глибина – 68– 75 см;
Ширина - 62-65 см;
Глибина сидіння – 48- 50 см;
Висота сидіння – 75-80 см;
Ширина сидіння – 53-55 см,
Висота підлокотників -68-78 см,
Розмір основи – D-70

9

Фліпчарт настінний
Розмір: 200х90 см
Призначення: Письмо маркером,
кріплення інформації магнітами

Рамка дошки: алюміній
Зажими для паперу під альбоми
любих форматів
3 запасні блокноти, комплекти
фломастерів та губок

Постачальник повинен здійснити
монтаж фліпчарту у приміщенні
вказаному Покупцем

10
Шафа металева
Розміри (в*ш*гл), мм: 1830х915х370
Кількість полиць, шт. - 4
Замок: ключовий
Макс. місткість папок товщ. 75 мм 60;
Вага, кг – до 50 кг
Тип замка на дверях шафи ключовий Euro-Locks з
підключенням ригелей (вгору-вниз)
Колір: сірий полуматовий (RAL
7038), зносостійке порошкове
покриття

11

Брошурувальник на пластикову
пружину

Формат – А4
Максимальна товщина
брошурування - не менше 250
аркушів
Максимальна товщина перфорації не менше 12 аркушів
Діаметр пружини Не менше 6-18 мм
Додаткові характеристики:
Роздільні механізми перфорації і
зшивання
Сховище для пружин
Фіксація відкритої пружини

12

13





Фліпчарт
Каркас алюмінієвий.
Розмір паперу - А1 EUR.
Кріплення – тринога.
Зажими для паперу під альбоми
любих форматів
3 запасні блокноти, комплекти
фломастерів та губок
Лампа настільна
Світлодіодна (LED) лампа
Напруга 220 В
Вимикач живлення
Тип вимикача сенсорний
світлорегулятор
Висота – 330-350 мм
Ширина – 110-125мм
Глибина – 160-175 мм
Вага – до 1 кг
Колір білий
Джерело живлення: від мережі

Додаток 5
до Запиту до подання цінових пропозицій
№ 3R-MRTOT-G-02
Форма Листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до
персональних даних
Першому заступнику Міністра з питань
реінтеграції тимчасово окупованих
територій України – Координатору Проєкту
Р.Т. Замлинському
ЛИСТ-ЗГОДА
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 р.
№ 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх персональних
даних (у т.ч. паспортних даних, ідентифікаційного коду, свідоцтва платника податків,
банківських реквізитів, розрахункових рахунків, електронних ідентифікаційних даних:
номерів телефонів, електронних адрес) та іншої необхідної інформації, передбаченої
законодавством,

у

зв’язку

з

участю

у

процедурі

закупівлі

№3R-MRTOT-G-02, цивільно-правових та господарських відносинах.

Дата __________
____________/__________________/
/Підпис/

/ПІБ/

