
Тендер на постачання обладнання для трьох українських ВНЗ: Харківський Національний Університет 

Радіоелектроніки; Національний університет «Львівська політехніка»; Державний університет телекомунікацій, 

що задіяні у гранті Темпус IV No. 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR. 

Обладнання буде закуплене за кошти гранту TEMPUS проекту “Підготовка наступного покоління 

експертів з кібер-безпеки: нова визнана ЄС магістерська програма”, платником виступає: Технологічний 

інститут Блекінге, Швеція.  

Умови оплати обладнання: 70% від суми контракту сплачується у формі попередньої оплати, протягом 

14 (чотирнадцяти) календарних днів, 30% від суми Контракту сплачується протягом 14 (чотирнадцяти) 

календарних днів з моменту отримання Обладнання та підписання видаткових накладних. 

За результатами оцінки поданих пропозицій для кожного з трьох ВНЗ укладається контракт між 

відповідним ВНЗ, платником та постачальником. 

У вартість обладнання мають бути включені витрати на доставку до ВНЗ. 

Комерційна пропозиція має містити загальну вартість обладнання для трьох ВНЗ. 

Просимо надати вашу тендерну пропозицію у строк до 3 липня 2017 р. включно.  

 

Перелік документів, що подаються учасником в складі тендерної пропозиції 

 

№ 

п/п 
Назва 

1.  Підписана уповноваженою особою учасника комерційна пропозиція в довільній формі в валюті євро.  

2.  Копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури 

закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної 

пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів: випискою з 

протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів). 

3.  Опис товару, який буде поставлятися учасником та його відповідність технічним параметрам зазначеним у 

технічній специфікації (додаток №1). 

4.  Копія сертифікату походження товару або офіційного документу виданого органами країни походження 

товару, що буде постачатися (наприклад, Торгова палата). 

5.  Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, завірена підписом учасника (для фізичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців). 

6.  Копія паспорту, завірена підписом учасника.(для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців). 

7.  Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу ( для юридичних осіб). 

8.  Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань або оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань, що був сформований програмними засобами ведення Єдиного державного 

реєстру та отриманий учасником за його відповідним запитом в електронній формі, роздрукованого 

учасником. 

9.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка (лист) в довільній формі про те, що Учасник не дає або 

не погоджується дати прямо чи опосередковано будь – якій посадовій особі Замовника винагороду в будь – 

якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі. 

10.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка (лист) в довільній формі про те, що юридичну особу, яка є 

учасником торгів не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення. (для юридичних осіб). 

11.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка (лист) в довільній формі про те, що службову (посадову) 

особу _______________ (ПІБ учасника)*, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час 

проведення процедури закупівлі, не було притягнено згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері 

закупівель корупційного правопорушення. (для юридичних осіб). 

12.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка (лист) в довільній формі про те, що фізичну  особу 

_______________ (ПІБ учасника)*, яка є учасником, не було притягнено згідно із законом до відповідальності 

за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення. (для фізичних осіб та фізичних осіб – 

підприємці). 

13.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка (лист) в довільній формі про відсутність або наявність у 

учасника, що є фізичною особою, судимості за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 

знято або не погашено у встановленому законом порядку. (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

14.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка (лист) в довільній формі про відсутність або наявність у 

службової (посадової) особи учасника, яка підписала пропозицію, судимості за злочин, учинений з корисливих 

мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. (для юридичних осіб) 

15.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка в довільній формі про те що  ______________________ 

(найменування учасника)* невизнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не 

відкрита ліквідаційна процедура (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). 

16.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідка (лист) в довільній формі про відсутність заборгованості 

з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів. 

17.  Лист-згода щодо дозволу на обробку персональних даних, згідно зразка 2 



№ 

п/п 
Назва 

18.  Підписана уповноваженою особою учасника Довідку, за зразком № 1, про наявність у учасника досвіду 

виконання аналогічного договору за предметом закупівлі. 

 

Примітки: 
У разі, якщо учасником торгів є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює свою 

господарську діяльність без печатки, то копії вищевказаних документів повинні містити лише підписи 

учасника – фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності. 

Документи, що не передбачені законодавством країни учасників-нерезидентів, не подаються ними у 

складі тендерної пропозиції з відповідним обґрунтуванням ненадання такого документу. 

У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства або учасник-нерезидент відповідно до 

норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь із вказаних документів, то такий 

учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище 

документів. 

 

Зразок 1 

 

Довідка  

про наявність у __________( найменування учасника ) досвіду виконання аналогічних договорів 

 

№ 
Найменування замовника, код за 

ЄДРПОУ 

Номер дата укладання 

договору 

Предмет договору 

    

    

     _____________________________     ________________________     __________________ 

                (Посада)          (Підпис)               (ПІБ) 

      М.П. 

 

Зразок 2 

 

__________№__________  

 

Ректору  

 

Щодо дозволу на обробку                                                                                           

персональних даних 

 

Лист-згода 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI даю згоду 

на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, а також згідно з нормами чинного 

законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника 

податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, 

електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про 

себе для забезпечення участі у процедурі торгів, цивільно-правових та господарських відносин. 

                       

        Дата:_____________                                               ________________ ( ПІБ, підпис)  

 

                                                                                            Керівник підприємства, або уповноважена на ці дії                    

                                                                           особа, підпис,  прізвище, ініціали         

 

   М.П. 

 

 

 



 


