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ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

№ SH-D7 

“Закупівля комп’ютерного обладнання ” 

 

22 лютого 2017 року 

 

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України звернулося за 

фінансуванням до Світового Банку (далі - Банк) задля впровадження Ініціативи 

прозорості видобувних галузей (ІПВГ). В рамках отриманого Гранту № TF0A1759, 

передбачаються витрати на придбання комп‟ютерного обладнання для забезпечення 

діяльності Національного секретаріату ІПВГ України. 

2. Це запрошення до подання цінових пропозицій (далі – Запрошення) є зверненням 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Покупець) до 

учасників торгів (далі – Учасники чи Учасник відповідно до контексту застосування) 

надати свої цінові пропозиції щодо постачання комп‟ютерного обладнання. 

Це Запрошення є зверненням до надання пропозицій та не є пропозицією до 

укладення договору і не породжує за собою зобов‟язань передбачених для оферти в 

розумінні Цивільного Кодексу України. 

Процедура закупівлі – шопінг, згідно правил посібника Банку «Закупівля товарів, 

робіт та не консультаційних послуг за рахунок позик МБРР, кредитів та грантів МАР 

позичальниками Світового банку» від січня 2011 року в редакції липня 2014 року. 

3. Детальні технічні специфікації та необхідна кількість/обсяг зазначених вище товарів  

вказані в Додатку 1 “Умови постачання” та Додатку 2 “Технічні вимоги”, що 

складають предмет закупівлі. 

4. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції щодо товарів) відповідно до 

цього Запрошення не містити в собі обмежень, відступлень чи виключень. Неповні 

пропозиції будуть відхилені. До оцінки прийматимуться цінові пропозиції, що 

відповідають вимогам цього Запрошення, містять в собі весь необхідний обсяг до 

постачання на умовах, що відповідають Запрошенню та не містять суттєвих відхилень 

у вигляді обмежень, відступлень чи виключень. (Під не суттєвими відхиленнями 

розуміються відхилення у вигляді описок чи помилок які не впливають на суть поданої 

пропозиції, та не відносяться до поняття «арифметичної помилки».). Договір буде 

присуджено Учаснику, який запропонував найменшу оцінену вартість всіх позицій, 

що складають предмет закупівлі. 

5. Цінова пропозиція подається українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 

“Цінова пропозиція” з додатковою інформацією подається за наступною адресою: 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

 01001, Україна, Київ, вул. Б. Хмельницького, 4, Київ, Україна 

Телефон:  + 38 (044) 2063710 

Ел.пошта:  viktor.yuschenko@mev.gov.ua, копія d.narezhneva@gmail.com та 

olesya.nekhoroshko@gmail.com. 

6. Кінцевим строком подачі пропозицій Учасниками за адресою вказаною в п. 5 вище є: 

15 березня 2017 року, 17:00 за місцевим часом. Дозволяється надсилати пропозиції 

факсом або електронною поштою (сканована копія). 

У випадку, акцепту пропозиції, яка подана лише факсом або електронною поштою, 

Учасник, що подав таку пропозицію повинен впродовж 3 (трьох) робочих днів з дати 
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отримання акцепту надати Покупцю за адресою визначеною в п.5 друкований 

оригінал своєї пропозиції за формою, наведеною у Додатку 3 “Цінова пропозиція”.  

7. До своєї пропозиції Учасник маєте додати відповідну документацію, каталог 

(каталоги) й інші друковані матеріали чи іншу необхідну інформацію по кожному 

найменуванню товарів (дозволяється надсилати факсом або електронною поштою). 

8.  Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до Додатку 1 “Умови 

постачання”, Додатку 2 “Технічні вимоги” та відповідно до форми, що наведена у 

Додатку 3 “Цінова пропозиція”. В подальшому ці додатки будуть складовою 

частиною договору з обраним постачальником. Форма договору наведена у Додатку 4 

“Договір”. Електронна версія цих додатків може бути отримана за запитом на вказану 

адресу електронної пошти. 

(i)  ЦІНИ.  Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті країн-членів МБРР, 

включати ціну товарів у місці призначення, вказаному у Додатку 1 “Умови 

постачання”, ПДВ, інші податки, митні збори, витрати на доставку і 

страхування, завантаження і розвантаження та інші пов‟язані з організацією 

постачання витрати. Цінова пропозиція може бути надана в будь-якій валюті або 

в комбінації декількох валют, але не більше трьох валют. 

( i i )  ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють 

кваліфікаційним та технічним вимогам Запрошення, оцінюватимуться шляхом 

порівняння загальної ціни у пункті призначення, як вказано в п. (і) вище. З 

метою порівняння, Покупець конвертує всі ціни подані в різних валютах до 

сплати в валюту країни Покупця (українська гривня) по офіційному обмінному 

курсу гривні до іноземних валют опублікованому Національним банком України 

(http://www.bank.gov.ua) на дату кінцевого строку подання пропозицій, 

встановленого в п. 6 даного Запрошення.  

У випадку виявлення Покупцем. під час оцінки пропозицій, арифметичної 

помилки в пропозиції Учасника, Покупець визначає для кожної такої цінової 

пропозиції її оціночну вартість шляхом корегування арифметичної помилки. 

Корегування пропозиції Учасника з метою виправлення арифметичних помилок 

відбувається таким чином: 

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою визначеною 

цифрами та прописом, сума прописом буде вважатися вірною та братись до 

розрахунку; 

б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та 

загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю 

на кількість чи складання таких цін, ціна за одиницю буде вважатися вірною 

та братись до розрахунку. 

У випадку необхідності здійснення виправлення арифметичної помилки, 

Покупець звертається до Учасника з запитом щодо виправлення такої 

арифметичної помилки. Якщо Учасник відмовиться прийняти вказані 

корегування, його цінова пропозиція буде відхилена. 

( i i i)  ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ ТА АКЦЕПТ ПРОПОЗИЦІЇ.  Договір буде 

присуджено Учаснику та його пропозиція буде акцептована, у випадку, якщо 

такий Учасник відповідатиме кваліфікаційним вимогам (у випадку їх 

встановлення), його пропозиція має найнижчу загальну вартість з пропозицій 

допущених до оцінки та відповідає встановленим умовам постачання і 

технічним вимогам. З обраним Постачальником буде укладено договір за 

формою, наведеною у Додатку 4 “Договір”. 

http://www.bank.gov.ua/


 

(iv) ТЕРМІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ.  Запропоновані цінові пропозиції 

повинні бути чинними протягом шістдесяти (60) днів від дати кінцевого терміну 

подання пропозицій, встановленої в п. 6 даного Запрошення. 

9. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ 

9.1 Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають 

застосованому законодавству згідно укладеного договору.  

9.2 Постачальник повинен дозволяти, та забезпечити отримання 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 це 

вимагатиме Банк. Увага Постачальника та його підрядників і консультантів 

звертається на статтю 6 “Шахрайство та корупція” Додатку 4 “Договір”, яка 

передбачає, серед іншого, що дії спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації 

Банком його прав щодо перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, 

яка може бути підставою для розірвання Договору (а також визнання 

Постачальника неправомочним відповідно до процедур Банку щодо 

застосування санкцій). 

10. Будь ласка, надайте впродовж 3 днів з дати отримання цього Запрошення письмове 

підтвердження (факсом або електронною поштою) щодо його отримання та Вашого 

наміру прийняти участь шляхом подачі цінової пропозиції. 

 

Додатки: 

Додаток 1 «Умови постачання» 

Додаток 2 «Технічні вимоги» 

Додаток 3 «Цінова пропозиція» 

Додаток 4 «Договір» 



 

 

ДОДАТОК 1 

до Запрошення до подання цінових 

пропозицій № SH-D7 
 

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ 

Назва пакету: Закупівля комп’ютерного обладнання 

Номер пакету: SH-D7 

Покупець: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

 

1. Ціна, кількість та графік надання 

 

№ Опис Товарів 
Одиниця 

виміру 

 

Кількість 

Ціна за 

одиницю 

[вказати 

валюту], 

без ПДВ 

Загальна 

вартість 

[вказати 

валюту], 

без ПДВ 

Терміни 

постачання 

Товарівг 

1.  
Портативний  комп‟ютер 

(ноутбук) [вказати модель] 
шт. 4    

Не пізніше  

2-х тижнів з дати 

підписання 

Договору 

2.  

Програмне забезпечення / 

антивірус [вказати програмний 

продукт та версію] 

шт. 4    

Не пізніше  

2-х тижнів з дати 

підписання 

Договору 

3.  

Програмне забезпечення / 

Microsoft Office для дому та 

бізнесу 2016 32/64 DVD box 

шт. 4    

Не пізніше  

2-х тижнів з дати 

підписання 

Договору 

4.  
Багатофункціональний пристрій 

А4 [вказати модель] 
шт. 2    

Не пізніше  

2-х тижнів з дати 

підписання 

Договору 

5.  

Витратні матеріали до 

Багатофункціонального 

пристрою А4 

Комплект 2    

Не пізніше  

2-х тижнів з дати 

підписання 

Договору 

 ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ БЕЗ ПДВ   

 ПДВ  

 ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ З ПДВ  

 

2. Термін чинності цінової пропозиції 

Запропонована цінова пропозиція є чинною протягом шістдесяти (60) днів від дати кінцевого 

терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 6 Запрошення до подання цінових 

пропозицій. 

3. Фіксована ціна 

Наведені вище ціни за одиницю є фіксованими і жодним змінам не підлягають, включаючи 

період виконання Договору. 

4. Право Покупця змінювати обсяги товарів під час присудження Договору 

Покупець залишає за собою право під час присудження Договору збільшувати або 

зменшувати на 1-15% обсягу товарів, визначених у цьому Запрошенні до подання цінових 

пропозицій за умови, що не вноситься будь-яких змін до одиничних цін та інших умов 

постачання цих товарів.   



 

5. Терміни та умови постачання 

Поставка Товарів на умовах DDP м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 4, повинна бути 

здійснена протягом двох (2) тижнів з дати підписання Договору. 

6. Оплата 

Сто відсотків (100%) вартості поставлених Товарів буде сплачено Покупцем Постачальнику 

протягом сорока п‟яти  (45) календарних днів з дати поставки товарів Покупцю на підставі 

видаткової накладної, підписаної Сторонами, та рахунку Постачальника. 

7. Наслідки невиконання договору Постачальником 

Покупець має право розірвати договір без будь-яких зобов‟язань перед Постачальником в 

разі затримки з постачання товарів на строк, що перебільшує один (1) тиждень з дати 

закінчення оригінального терміну постачання Товарів вказаному в п. 5 цього Додатку. 

8. Технічні вимоги 

Детальні технічні специфікації та необхідна кількість/обсяг зазначених вище Товарів у 

Додатку 2 Запрошення до подання цінових пропозицій. Постачальник має підтвердити 

відповідність запропонованих товарів специфікаціям по кожній позиції або навести усі 

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 № SH-D7 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 

Назва пакету:  Закупівля комп’ютерного обладнання 

Номер пакету:  SH- D7 

Покупець: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 
 

 

1. ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ КОМПЮТЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

1.1 Кваліфікаційні вимоги 

 

Постачальник повинен відповідати таким мінімальним кваліфікаційними вимогам: 

а) досвід з постачання комп‟ютерного обладнання впродовж 2015-2016 років з виконанням 

не менше одного договору в рік. 

(Учасник надає документальне підтвердження у формі копій договорів про постачання. У 

випадку наявності в договорах обмеження щодо конфіденційності, Учасник має право 

подати інформацію загального характеру про виконання таких договорів з 

підтвердженням копіями листів від Покупців щодо виконання договору.) 

 

2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МАТЕРІАЛИ 

Постачальник передає Покупцю невиключне право на використання ПЗ на невизначений 

строк у відповідності до Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Постачальник здійснює поставку останньої версії ПЗ. 

Надання оновлених версій ПЗ в дії Пакету регулярного супроводу здійснюється 

Постачальником згідно правил вказаного Пакету.  

 

3. ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

(i) Усі Товари повинні бути поставлені разом з усіма з‟єднувальними кабелями та 

інструкціями по обслуговуванню і драйверами (якщо це передбачено виробником). 

(ii) Прийнятними вважаються будь-які товари, які відповідають параметрам, визначеним в 

Технічних вимогах. 

(iii) В разі зазначення конкретних стандартів та норм в Технічних вимогах, яким мають 

відповідати Товари, що підлягають постачанню або випробуванню, застосовуються 

положення останнього видання чи останньої редакції відповідних діючих стандартів, за 

умови, що договір не передбачає іншого. 

(iv) Всі Товари мають бути новими, не раніше 2016 року виробництва, не бути у 

використанні та не знятою з виробництва моделлю на дату подачі пропозиції. 

(v) При постачанні товарів програмне забезпечення вказане в позиціях 2 та 3 повинно бути 

встановлено Постачальником на портативні комп‟ютери (ноутбуки) та належним 

чином активовано. 

 



 

 

ВАЖЛИВО: 

Технічні специфікації вказані в колонці «Технічні вимоги Покупця» є мінімально 

необхідними. 

 

Учасник закупівлі має заповнити колонку «Відповідність та опис запропонованих товарів» 

по кожному запропонованому товару, а також обов‟язково зазначити виробника та модель 

товарів, які він пропонує. Учасник закупівлі робить відмітку «відповідає», у випадку, якщо 

товар повністю відповідає технічним вимогам Покупця. Якщо запропоноване обладнання не 

відповідає технічним вимогам Покупця в повному обсязі, в колонці напроти відповідного 

товару мають зазначатися розбіжності по кожному пункту. 

 

ДЕТАЛЬНІ ВИМОГИ 

                                                 
1
 https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html на дату встановлену для подачі пропозицій  

2
 http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html на дату встановлену для подачі  

пропозицій  

Технічні вимоги Покупця Відповідність та опис 

запропонованих товарів 
1. Портативний  комп’ютер (ноутбук)  

(4 шт.) 

1.1. CPU – один, оцінка за тестом PassMark - CPU 

Mark
1
 не менше 3 200; 

1.2. RAM – не менше 4 ГБ, DDR3L-1600 МГц, з 

можливістю розширення; 

1.3. Графічний адаптер - оцінка за тестом PassMark 

Videocard Benchmarks
2
 не менше 629; 

1.4. Екран – діагональ – 15,6 дюймів, роздільна 

здатність екрану, не менше - 1366x768 WXGA 

HD; 

1.5. Об‟єм накопичувача, не менше:  для SDD- 256 

Gb, або  для HDD- 500 Gb.; 

1.6. Встановлене програмне забезпечення - Microsoft 

Windows OEM 10 Pro 64-bit.; 

1.7. Час автономної роботи – не менше 2 годин; 

1.8. Наявність LAN – так; 

1.9. Наявність WiFi – так; 

1.10. Наявність веб-камери – так; 

1.11. Вбудовані порти вводу/виводу  – USB не менше 

3 шт. не гірше  USB 2.0; можливість 

підключення додаткового монітору, 

комбінований або роздільний аудіо вхід-вихід 

мікрофон/навушники, LAN (RJ-45); 

1.12. Вага – не більше 2,4 кг.; 

1.13. Клавіатура повинна мати маркування 

кирилицею; 

1.14. У комплекті до кожної одиниці має бути – 

дротова (USB) оптична миша з коліщатком 

скролінгу, сумка для ноутбука відповідного 

розміру. 

 

2. Програмне забезпечення / антивірус  
Bitdefender Internet Security 2016  

або  

 

https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
http://www.videocardbenchmark.net/mid_range_gpus.html


 

 
 

 

[НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА] 

 

 

Підпис уповноваженої особи: 

Печатка компанії 

Місце: 

Дата: 

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

Avira Antivirus pro 2016 

або 

ESET Smart Security 9 

Або 

Norton Security 2016 

 

(ліцензії для підтримки 4 користувачів) 

 

2.1. не менш ніж (3) - річне  оновлення антивірусних 

баз та компонентів. 

3. Програмне забезпечення / Microsoft Office для 

дому та бізнесу 2016 32/64 DVD box (ліцензії 

для підтримки 4 користувачів) 

3.1. багатомовна перевірка граматики/орфографії 

(укр./рос./англ.) 

 

4. Багатофункціональний пристрій А4 (2 шт.) 

4.1. монохромний /копіювання/сканування/лазерний 

друк; 

4.2. робочий ресурс – не менше8 000 стор./міс., 

формат друку А4; 

4.3. швидкість друку, не менше 20 стор./хв.; 

4.4. роздільна здатність друку не менше 600х600 dpi; 

4.5. оптична роздільна здатність сканеру не менше 

1200х1200 dpi; 

4.6. двосторонній друк та автоматична подача 

оригіналів; 

4.7. внутрішній адаптер бездротового зв‟язку 

(вбудований) – так . 

 

5. Витратні матеріали до 

Багатофункціонального пристрою А4  

5.1. Постачальник повинен включити до своєї цінової 

пропозиції необхідні для функціонування 

багатофункціонального пристрою додаткові 

витратні матеріали на виготовлення якнайменш 

6,5 тис. копій, включаючи ресурс стартового 

пакету (тонер, картридж, барабан тощо – 

кількість та перелік залежить від запропонованої 

моделі пристрою та їх ресурсу). 

[навести перелік та вказати фактичний 

ресурс] 

6. Гарантійні вимоги 

6.1. товари вказані в позиціях 1, 4 та 5 повинні мати 

гарантію Виробника дійсній на території України 

не менше, ніж на дванадцять (12) місяців з дати 

поставки Товарів. 

 



 

ДОДАТОК 3 

до Запрошення до подання цінових 

пропозицій № SH-D7 

 
[НА БЛАНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ] 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Міністерствe енергетики та вугільної 

промисловості України 

 

01001, Україна, Київ, 

вул. Б. Хмельницького, буд. 4 

 

Шановні панове, 

 

Ми пропонуємо виконання Договору № SH-D7 “Закупівля комп‟ютерного обладнання” 

відповідно до “Умов постачання”, “Технічних вимог” та “Технічних специфікації”, які 

надаються разом із цією ціновою пропозицією, за ціною договору  

_________________________(сума прописом і цифрами) (______________) (назва 

валюти)_____________.  Ми пропонуємо завершити постачання товарів, описаних в договорі 

в межах періоду в _____________ тижнів від дати підписання договору.  

 

Ця цінова пропозиція і ваше письмове повідомлення про її прийняття становитимуть 

зобов‟язання укласти з Вами договір за формою, наведеною у Запрошенні до подання 

цінових пропозицій № SH-D7. 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 є дійсною протягом 60 днів з 

кінцевої дати встановленої для подання цінових пропозицій зазначеної у п.6 Запрошення до 

подання цінових пропозицій № SH-D7.  

 

 

___________________________________________________             Дата: _______________ 

[Підпис уповноваженої особи Постачальника]                                                [День/Місяць/Рік] 

П.І.Б. уповноваженої особи Постачальника:  ____________________________________  

 
Назва Постачальника: _______________________________________ 

Адреса: _______________________________________ 

  _______________________________________ 

Тел.       ___________________ 

Факс     ___________________ 

 
Додаток 1: Умови постачання 

Додаток 2: Технічні вимоги 

Додаток 3: Технічні специфікації 

 
[Примітка: Будь ласка підпишіть та поставте печатку на ВСІ сторінки цього документу.] 
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ДОДАТОК 4 

до Запрошення до подання цінових 

пропозицій № SH-D7 

 

 

ДОГОВІР № SH-D7 

 
м. Київ ______________ 2017 р. 

Цей Договір укладено в день, місяць та рік, зазначені вище, між Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України (далі – Покупець), в особі _________________, який діє на 

підставі ___________, з однієї сторони, та __________________________ (далі – 

Постачальник) в особі _______________________, який діє на підставі ___________, з іншої 

сторони, які надалі разом іменуються “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”. 

Беручи до уваги, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України є 

виконавцем гранту № TF0A1759 від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – 

Грант) для фінансування Проекту підтримки процесу забезпечення реалізації Ініціативи з 

прозорості видобувних галузей (ІПВГ) (далі – Проект) і кошти Гранту мають бути 

використані на оплату товарів та послуг, які закуповуються в рамках Проекту відповідно до 

процедур закупівель Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – Банк), Сторони 

домовляються про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов‟язується поставити Покупцеві ______________________ (далі – 

„Товари”), а Покупець зобов‟язується придбати (прийняти та оплатити) Товари на умовах 

даного Договору. 

1.2. Вартість, обсяги, та технічні специфікації Послуг вказуються в Додатку № 1 „Умови 

постачання” та Додатку № 2 „Технічні вимоги”, які є невід‟ємною частиною цього Договору. 

2. ДОСТАВКА ТА ПРИЙМАННЯ  

2.1. Постачальник здійснює поставку Товарів на умовах DDP м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 

4 протягом двох (2) тижнів з дати підписання цього Договору.  

2.2. Датою поставки Товарів вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної. 

Видаткова накладна повинна бути підписана Покупцем в день поставки Товарів або протягом 

не більше трьох робочих днів з такого дня Покупець повинен надати Постачальнику 

письмову мотивовану відмову від підписання видаткової накладної. 

3. СУМА ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА 

3.1. Сума Договору складає ______________ (___________________), в тому числі ПДВ в 

сумі ______________. Одиничні ціни Товарів, вказані в Додатку № 1, є фіксованими і змінам 

не підлягають.  

3.2. Сто відсотків суми договору сплачується протягом сорока п‟яти (45) календарних днів з 

дати поставки Товарів Покупцю на підставі видаткової накладної, підписаної Сторонами, та 

оригіналу рахунку-фактури, наданого Постачальником 

3.3. Оплата за цим Договором здійснюється за рахунок коштів Гранту. 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

4.1 Будь-які зміни положень і умов даного Договору, включаючи зміни обсягу Товарів та, 

відповідно, суми Договору, здійснюються в письмовій формі шляхом укладення додаткових 

угод, що є невід‟ємною частиною Договору. 
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4.2 Для визначення суми оплати за додаткові товари, про які може бути досягнута 

домовленість Сторін під час виконання Договору, Сторони керуються одиничними цінами 

Товарів, які наведено в Додатку № 1 “Умови постачання”. 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1 Припинення дії у зв‟язку з невиконанням договірних зобов‟язань 

(a) Покупець, без шкоди будь-яким іншим заходам, 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 періоду, визначеного в Договорі, або в межах будь-якого наданого його 

продовження; 

(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 корупції або 

шахрайстві, як зазначено в ст. 6 нижче в процесі конкуренції за отримання або 

виконання Договору. 

(b) Якщо Покупець розриває Договір повністю або частково, Покупець може, на 

прийнятних умовах і в доцільний спосіб, закупити аналогічні ненадані Товари у 

інших постачальників, причому Постачальник буде нести перед Покупцем 

відповідальність за всі додаткові витрати, пов‟язані із закупівлею таких  аналогічних 

Товарів. Однак Постачальник повинен продовжувати виконання Договору в тій його 

частині, що не була розірвана. 

5.2 Розірвання Договору в силу неплатоспроможності  

(a) Покупець може в будь-який час розірвати Договір, направивши Постачальнику  

відповідне письмове повідомлення, якщо Постачальник стає банкрутом або в інший 

спосіб оголошується неплатоспроможним. В цьому випадку розірвання здійснюється 

без виплати компенсації Постачальнику за умови, що таке розірвання не шкодить 

або не впливає на будь-які права щодо дій або коригувальних заходів, що були чи 

будуть згодом набуті Покупцем. 

5.3 Розірвання Договору в силу доцільності 

(a) 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. 

(b) 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 виплатити Постачальнику погоджену 
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суму за частково поставлені Товари. 

6. ШАХРАЙСТВО ТА КОРУПЦІЯ 

6.1 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 конкурентного відбору або при виконанні 

цього 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. При цьому положення ст. 5 “Припинення дії Договору” 

застосовуються так ніби мало місце припинення дії Договору відповідно до п.5.1. 

7. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ 

7.1 Постачальник має виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають чинному 

законодавству України. 

7.2 Постачальник дозволяє Банку і/або особам, призначеним Банком, а також має 

забезпечити отримання дозволу від своїх Субпідрядників та консультантів, інспектувати 

і/або проводити на вимогу Банку аудит рахунків, записів та інших документів, що мають 

відношення до подання цінової пропозиції та виконання Договору. Звертається увага 

Постачальника, його Субпідрядників та консультантів на ст.6 “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 і/або застосування Банком санкцій (включаючи визнання 

Постачальника неправомочним, але не обмежуючись цим) відповідно до стандартних 

процедур Банку щодо застосування санкцій. 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

8.1 Постачальник не сплачує неустойку або не несе відповідальність за припинення Договору 

внаслідок невиконання зобов‟язань якщо та у тій мірі у якій така затримка з виконанням або 

неможливістю виконання своїх зобов‟язань за Договором є наслідком дії обставини 

непереборної сили (форс-мажору). 

8.2 У цілях цієї Статті під форс-мажором розуміється будь-яка обставина або ситуація поза 

контролем Постачальника, що її неможливо передбачити, уникнути та вона виникає не 

внаслідок недбалості або браку старанності 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. 

8.3 У разі виникнення ситуації Форс-мажору Постачальник негайно у письмові формі 

повідомляє Покупця про таку умову та її причину. Якщо Покупцем не надано іншої 

письмової інструкції, то Постачальник продовжує виконувати свої зобов‟язання за 

Договором доки це практично можливо, та шукає всі доцільні альтернативні можливості 

виконання, яким не перешкоджає Форс-мажорна обставина. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

9.1 За невиконання або/та неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть 

майнову відповідальність згідно з даним Договором та діючим законодавством України. 

9.2. За порушення строків поставки Товарів Покупець має право розірвати договір без будь-

яких зобов„язань перед Постачальником в разі затримки з поставкою Товарів більш ніж на 
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один (1) тиждень від крайнього терміну поставки Товарів, вказаному в п. 2.1 цього Договору. 

9.3. 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. 

9.4. У випадку поставки некомплектного Товару або Товару неналежної якості (Товар, який 

має приховані недоліки), Постачальник зобов‟язаний у термін не пізніше 20 (двадцяти) 

робочих днів з дати відмови Покупця від Товару або в інший, обумовлений Сторонами  

строк, замінити Товар на ідентичний належної якості та/або комплектації. При цьому 

Постачальник несе витрати з заміни та доставки  Товару самостійно. 

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв‟язку з цим Договором, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 

10.2. Якщо Сторони не можуть дійти до згоди, то спір підлягає вирішенню у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

11.1. Цей Договір набуває чинності в день підписання та діє до повного виконання 

Сторонами своїх зобов‟язань, зокрема, в частині Постачання Товарів – відповідно до 

термінів, визначених у Статті 2, в частині  розрахунків – до повного їх виконання, але не 

пізніше 31 грудня 2017 року. 

11.2. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для 

кожної Сторони.  

12. ІНШІ УМОВИ 

12.1. Всі повідомлення будь-якої із Сторін цього Договору іншій Стороні повинні 

направлятись поштою, електронною поштою або факсом за адресами, вказаними у Договорі. 

12.2. 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. 

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ та РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України 

 

Адреса: 

Україна, 01001, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 30, 

 

Рахунок 

 

Рахунок № (UAH) 

Банк: Державна казначейська служба  

України, м.Київ, 

МФО 820172, 

Код за ЄДРПОУ 37471933 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Рахунок 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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 ______________________________ 

 

Засвідчуємо, що цей Договір підписано від імені Сторін вищевказаною датою: 

Від Покупця  

 

________________________________ 

  

Від Постачальника 

 

________________________________ 

 

 

 

Додаток 1 

до Договору №SH-D7 

від ___ ________ 2017 р. 

. 
УМОВИ ПОСТАЧАННЯ 

 

 

 

Додаток 2 

до Договору №SH-D7 

від ___ ________ 2017 р. 

. 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 

 


