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Тендерна документація розроблена відповідно до вимог Закону
України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) від 25 грудня 2015
року №922-VІІІ. Терміни, які використовуються в цій тендерній
документації, вживаються в значеннях, визначених Законом.

Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація фахівців
інформаційних технологій" (УАФІТ)
UAITPorg@gmail.com
Віце-президент УАФІТ, Бронін С. В.

Відкриті торги

Комп’ютерне обладнання для вищих навчальних закладів України,
учасників
проекту
561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
”GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in
Ukraine” код за ДК 016- 2010- 26.20.1 - Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них, код за ДК 021:2015- 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя.
Лот 1 - Обладнання та програмне забезпечення для Донецького
національного технічного університету
Лот 2 - Обладнання та програмне забезпечення для Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника
Лот 3 - Обладнання та програмне забезпечення для Київського
національного університету будівництва і архітектури
Лот 4 - Обладнання та програмне забезпечення для Одеського
національного політехнічного университету
Лот 5 - Обладнання та програмне забезпечення для Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Лот 6 - Обладнання та програмне забезпечення для Херсонський
національний технічний університет
Вищі навчальні заклади України, учасники проекту 561728-EPP-12015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP ”GameHub: University-enterprises
cooperation in game industry in Ukraine”

протягом 60 днів після підписання контракту
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5.

6.

7.

послуг, виконання
робіт)
Недискримінація
учасників

Інформація про
валюту, у якій
повинна бути
розрахована і
зазначена ціна
тендерної
пропозиції
Інформація про
мову (мови), якою
(якими) повинні
бути складені
тендерні пропозиції

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель
на рівних умовах.
Документи, що надаються іноземною юридичною особою, мають
бути легалізовані у встановленому чинним законодавством України
порядку.
Учасники - нерезиденти для виконання вимог щодо подання
документів, передбачених Додатком 2 цієї документації подають
документи, передбачені законодавством держави, де вони
зареєстровані з відповідними поясненнями:
- у разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого
документу та його аналогу, учасник-нерезидент повинен додати
пояснювальну записку з посиланням на нормативно-правові акти
держави, резидентом якої він є;
- у разі якщо законодавством держави, де зареєстрований учасникнерезидент, не передбачено надання відповідних документів,
учасник надає лист – роз’яснення, в якому зазначає законодавчі
підстави ненадання документів, передбачених Додатком 2.
Валютою тендерної пропозиції є валюта Європейського союзу –
Євро.

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються
учасником та замовником, викладаються українською мовою або
англійською мовою. Не перекладаються на українську або англійську
мову наступні документи: первинні документи, документи на бланках
типових і спеціалізованих форм, а також ті, текст яких викладено
іноземною мовою з одночасним його викладенням українською
(російською) мовою та інші друковані джерела літературної
інформації, наприклад, буклети, паспорти на обладнання, інструкції з
експлуатації обладнання, тощо. Документи викладені іншою
іноземною мовою, ніж англійська, повинні мати автентичний
переклад на українською мову. Визначальним є текст, викладений
українською мовою.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до тендерної документації
1.

Процедура надання
роз'яснень щодо
тендерної
документації

Фізична або юридична особа має право не пізніше ніж за 10 (десять)
днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися
до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації.
Замовник повинен протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх
отримання надати роз’яснення на звернення та надіслати всім
учасникам, які заявили про намір взяти участь у закупівлі.
У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень
щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних
пропозицій продовжується не менше як на сім днів.
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2.

Внесення змін
до тендерної
документації

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень
або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної
документації.
У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання
тендерних пропозицій продовжується таким чином, щоб з моменту
внесення змін до тендерної документації до закінчення строку
подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації,
розсилаються потенційним учасникам тендеру у вигляді нової
редакції тендерної документації додатково до початкової редакції
тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної
документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що
вносяться.
Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни,
відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути
доступними для перегляду після внесення змін до тендерної
документації.

1.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до
статті 10 Закону.
Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
Зміст і спосіб
Учасник повинен надіслати на електронну адресу Замовника всі
подання тендерної
документи передбачені цією тендерною документацією до кінцевого
пропозиції
строку подання тендерних пропозицій.
Тендерна пропозиція подається шляхом надсилання на електронну
адресу Замовника. Документи надаються в сканованому вигляді в
форматі Portable Document Format (PDF):
1) Тендерна пропозиція, за формою наведеною в Додатку №1 цієї
тендерної документації. В графі «Ціна» зазначається загальна
вартість предмету закупівлі без урахування ПДВ.
2) інформацію та документи, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті
17 Закону, згідно Розділу І Додатку 2 до цієї документації;
3) довідку про те, що учасник погоджується з проектом договору, який
викладений в Додатку 4;
4) документи, 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:
Ø
Протоколом (виписка/витяг з протоколу) засновників та
наказом про призначення уповноваженої посадової особи учасника,
або
Ø
довіреністю (дорученням) на представництво інтересів
учасника і право підпису документів та документів, які
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підтверджують повноваження посадової особи учасника, що
підписує довіреність/ доручення (протокол/виписка/витяг з
протоколу засновників та копія наказу про призначення посадової
особи учасника)
5) документи, які підтверджують відповідності пропозиції учасника
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету
закупівлі згідно Додатку 3 цієї тендерної документації.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.
У разі виявлення у поданій тендерній пропозиції формальної
(несуттєвої) помилки пропозиція не відхиляється.

2.

3.

4.

5.

Забезпечення
тендерної
пропозиції
Умови повернення
чи неповернення
забезпечення
тендерної
пропозиції
Строк, протягом
якого тендерні
пропозиції є
дійсними

Кваліфікаційні
критерії до
учасників та
вимоги,
установлені
статтею 17 Закону

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з
оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст
пропозиції, наприклад: технічні помилки та описки в документах,
підготовлених учасником відповідно до вимог цієї тендерної
документації.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

Не вимагається.

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев’яноста)
календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До
закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників
продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
• відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення тендерної пропозиції;
• погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції
Замовник вимагає від учасників торгів подання ними документально
підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним
критеріям відповідно до статті 16 та вимогам, встановленим статтею
17 Закону (за винятком пунктів 1 і 7 частини першої статті 17
Закону), викладеним в Розділі І Додатку 2 цієї
тендерної
документації.
Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і
другій статті 17, надається учасниками торгів в довільній формі або
у вигляді Довідки про відсутність підстав для відмови в участі у
процедурі закупівлі, наведеній у Додатку 2 цієї тендерної
документації.
Замовник не вимагає документального підтвердження інформації
про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація
міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є
вільним.
Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати
оприлюднення на веб-порталі повідомлення про про намір укласти
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договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують
відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті
17 Закону, викладені в Розділі ІІ Додатку 2 цієї тендерної
документації.
6.

Інформація про
технічні, якісні
та кількісні
характеристики
предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної
пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерної
пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам до предмета закупівлі, викладеним у Додатку 3 цієї
тендерної документації.

7.

Інформація про
субпідрядника
(у випадку
закупівлі робіт)

У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне
найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта
господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника
до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості
договору про закупівлю

8.

Внесення змін або
відкликання
тендерної
пропозиції
учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну
пропозицію до закінчення строку її поданнябез втрати свого
забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни чи заява про
відкликання тендерної пропозиції враховуються у разі, якщо їх
отримано Замовником до закінчення строку подання тендерних
пропозицій.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій
1.

2.

Кінцевий строк
подання тендерної
пропозиції

Дата та час
розкриття
тендерної
пропозиції

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:
20.12.2016 року о 10.30 годині за Київським часом.
Отримана тендерна пропозиція обов’язково вноситься до реєстру
пропозіций.
Замовник формує та надсилає повідомлення учаснику про
отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.
Тендерні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку
подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам,
які їх подали.
20.12.2016 року о 11.30 годині за Київським часом.

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції
1.

Перелік критеріїв
та методика оцінки
тендерної
пропозиції із
зазначенням
питомої ваги
критерію

Оцінка тендерних пропозицій проводиться Замовником на основі
критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у тендерній
документації.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону оцінка тендерних пропозицій
здійснюється на основі єдиного критерію ціна тендерної пропозиції.
У якості ціни тендерної пропозиції використовується загальна
вартість предмета закупівлі без урахування податку на додану
вартість (ПДВ).
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2.

Інша інформація

Учасник самостійно несе всі витрати пов’язані з одержанням всіх
необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та інших документів,
пов’язаних із поданням тендерної пропозиції.
Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної
пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів
чи визнання торгів такими, що не відбулися).
Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй
тендерній пропозиції несе учасник.

3.

Відхилення
тендерних
пропозицій

Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
1) Учасник:
• не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею
16 Закону;
• не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
2) Переможець:
• відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації або укладення договору про
закупівлю;
• не надав документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону;
3) Наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28
Закону.
4) Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного
дня з дня прийняття рішення надсилається учаснику/переможцю,
тендерна пропозиція якого відхилена.
Примітка*:У випадку відхилення тендерної пропозиції, що за
результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, та
розгляду наступної тендерної пропозиції, приведеної у
відповідність до показників за результатами оцінки, учасник
пропозиція якого є наступною, надає (надсилає Замовнику)
протягом 1- го робочого дня з дня оприлюднення інформації про
відхилення тендерної пропозиції учасника, тобто на наступний
робочий день.

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1.

Відміна
замовником торгів
чи визнання їх
такими, що не
відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
• відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
• неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
порушення законодавства з питань публічних закупівель;
• порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених Законом;
• подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками – менше трьох пропозицій;
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• допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі
здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками –
менше трьох пропозицій;
• відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
• якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування
закупівлі;
• якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
• скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг;
• замовник має право визнати торги такими, що не відбулися
частково (за лотом);

2.

Строк укладання
договору

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, оприлюднюється замовником протягом одного дня з дня
прийняття замовником відповідного рішення та автоматично
надсилається усім учасникам електронною поштою.
Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати
отримання листа від Замовника з повідомленням про намір укласти
договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують
відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті
17 Закону, викладені в Розділі ІІ Додатку 2 цієї тендерної
документації, специфікацію на продукцію у відповідності до
вартості предмету закупівлі (із зазначенням вартості кожної позиції
Товару), запропонованої учасником, та два примірника підписаного
зі свого боку Договору, умови якого відповідають умовам тендерної
документації замовника та тендерної пропозиції учасника, із
супровідним листом на ім’я Броніна С. В.
Договір про закупівлю укладається з учасником, якого визнано
переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше
ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти
договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації
та пропозиції учасника-переможця;
З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через
десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Замовника
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

3.
4.

Проект договору
про закупівлю
Істотні умови, що
обов’язково
включаються до
договору про
закупівлю

Проект договору (Додаток 4) складено замовником з урахуванням
особливостей предмету закупівлі.
Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного
кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом.
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після
його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному
обсязі, крім випадків визначених в ч. 4 ст. 36 Закону.
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5.

6.

Дії замовника
при відмові
переможця торгів
підписати договір
про закупівлю

Забезпечення
виконання
договору про
закупівлю

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов,
договір про закупівлю вважається неукладеним.
У разі відмови переможця торгів від підписання договору про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або
неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк,
визначений Законом, або ненадання переможцем документів, що
підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17
Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та
визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної
пропозиції яких ще не минув.
Не вимагається
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Додаток 1
Форма тендерної пропозиції
на участь у відкритих торгах на закупівлю товарів:
Комп’ютерне обладнання для вищих навчальних закладів України, учасників проекту 561728EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
”GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine”
код за ДК 016- 2010- 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, код
за ДК 021:2015- 30200000-1 - Комп’ютерне обладнання та приладдя.
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю товарів:
Комп’ютерне обладнання для вищих навчальних закладів України, учасників проекту 561728EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP ”GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in
Ukraine” код за ДК 016- 2010- 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, код
за ДК 021:2015- 30200000-1 - Комп’ютерне обладнання та приладдя.

Відомості про підприємство

Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для
контактів)

Ціна

Учасник вказує вартість предмету закупівлі в Євро цифрами та
прописом без урахування ПДВ.

Відомості про особу (осіб),
які уповноважені
представляти інтереси
Учасника

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити вищі навчальні заклади України,
учасників проекту 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP”GameHub: University-enterprises
cooperation in game industry in Ukraine” товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в
установлені замовником строки.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі надані тендерні пропозиції
згідно з умовами цієї тендерної документації, та розуміємо, що Замовник не обмежен у прийнятті будьякої іншої пропозиції з більш вигідними для Замовника умовами.
Разом з цією тендерною пропозицією ми надаємо документи, передбачені пунктом 1 Розділу ІІІ цієї
тендерної документації, на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
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Додаток 2
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА
ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ
Якщо на момент подачі документів, згідно Додатку 2, Замовник може отримати інформацію
про Учасника у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, Учасник надає
довідку в довільній формі з посиланням (http:// __________ ) на реєстр з якого Замовник може
отримати необхідну інформацію.
Розділ І.
Документи, які надають Учасники для підтвердження кваліфікаційних
критеріїв та відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі
І

Найменування документу

Форма документу

Вимоги до документа

1.

Наявність обладнання та
матеріально-технічної бази

1.1. Довідка (складена за формою №1
цього додатку) про наявність в учасника
обладнання та матеріально-технічної
бази, необхідних для виконання договору.

2.

Наявність працівників
відповідної кваліфікації,
які мають необхідні знання
та досвід

2.1. Довідка (складена за формою №2
цього додатку) про наявність в учасника
працівників відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та досвід.

Досвід виконання
аналогічного договору.

3.1. Довідка (складена за Формою №3
цього додатку) про наявність досвіду
виконання аналогічного договору.

1.1. Копія документа,
за підписом
уповноважено особи
Учасника, завірена
печаткою,
(у сканованому вигляді
в форматі Portable
Document Format (PDF)
2.1. Копія документа,
за підписом
уповноважено особи
Учасника, завірена
печаткою,
(у сканованому вигляді
в форматі Portable
Document Format (PDF)
3.1. Копія документа,
за підписом
уповноваженої особи
Учасника, завірена
печаткою,
(у сканованому вигляді
в форматі Portable
Document Format (PDF)

Документи для
підтвердження інформації
про відсутність підстав для
відмови учаснику в участі
у процедурі закупівлі,

4.1. Довідка (складена в довільній формі
або за Формою №4 цього додатку), яка
підтверджує
відсутність підстав для
відмови учаснику в участі у процедурі
закупівлі.
4.2. Довідка (складена в довільній формі)
з посиланням на те, що суб'єкт
господарювання (учасник) протягом
останніх трьох років не притягувався до
відповідальності за порушення,
передбачене пунктом 4 частини другої
статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону
України "Про захист економічної
конкуренції", у вигляді вчинення

3.

ІІ

передбачені статтею 17
Закону

4.1. – 4.2. Копія

документа, за підписом
уповноваженої особи
Учасника, завірена
печаткою,
(у сканованому вигляді
в форматі Portable
Document Format (PDF)
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І

Найменування документу

Форма документу

Вимоги до документа

антиконкурентних узгоджених дій, що
стосуються спотворення результатів
торгів (тендерів).
Примітка:Учасник, якого було притягнено
до відповідальності за порушення у вигляді
вчинення антиконкурентних узгоджених дій,
що стосуються спотворення результатів
торгів (тендерів), але було виправдано, може
підтвердити відсутність підстав для
відхилення пропозиції на підставі п.4 ч.1
ст.17 Закону надавши у складі пропозиції
один з документів: заврену печаткой
учасника копію рішення суду, яке набрало
законної сили, яким скасовано рішення АМК
України; копію повторного рішення органів
АМК України, яке набрало законної сили,
яким скасовано первинне рішення АМК
України; інформацію в довільній формі про
те, що з моменту набрання чинності
рішенням органів АМК України про
притягнення учасника до відповідальності
минуло більше ніж три роки та заврену
печаткой учасника копію рішення органів
АМК України.

4.3. Довідка (складена в довільній формі)
з посиланням на те, що відомості про
юридичну особу, яка є учасником не
внесено до Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення.

4.3. Копія документа, за
підписом уповноваженої
особи Учасника,
завірена печаткою,
(у сканованому вигляді
в форматі Portable
Document Format (PDF)

4.4. Копія затвердженої антикорупційної
програми (або копія наказу чи іншого
документа про затвердження такої
програми) та копія наказу чи іншого
документа про призначення
уповноваженого з антикорупційної
програми учасника - юридичної особи.

4.4. Копія документа, за
підписом уповноваженої
особи Учасника,
завірена печаткою,
(у сканованому вигляді
в форматі Portable
Document Format (PDF)
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Форма №1
Форма заповнюється Учасником та надається
у складі пропозиції Учасника

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Планує використовувати Учасник
Найменування

Кількість

Власне/орендоване
(найменування власника)

Поточне місце
знаходження

1…..
2……
…………

Форма №2
Форма заповнюється Учасником та надається
у складі пропозиції Учасника

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
№ п/п

Посада,
ПІБ

Освіта із зазначенням учбового
закладу та кваліфікації
(в разі наявності)

Досвід роботи
на зазначеній посаді
(років)

Форма №3
Форма заповнюється Учасником та надається
у складі пропозиції Учасника

Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору
№
п/п

Предмет договору
(із зазначенням
предмету договору,
№ та дата)

Найменування замовника
(повна адреса замовника, телефон
відповідальної особи)

Стислий опис предмету договору із
зазначенням характеристик, що є схожими з
даним предметом закупівлі
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Форма №4
На ім’я Віце-президента УАФІТ
Броніна С. В.
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
______________________ при цьому підтверджує наступне:
(найменування Учасника)

1. __________________ не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
(найменування Учасника)

2.__________________ не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього
(найменування Учасника)

не відкрита ліквідаційна процедура.
3.Службову (посадову) особу учасника__________________________, яку уповноважено учасником
(ПІБ службової (посадової) особи учасника)

представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із
законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення.
3.1. Для фізичних осіб: ___________________, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом
(найменування учасника)

до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;
4. Службова (посадова) особа Учасника ____________________ , яка підписала тендерну пропозицію
(ПІБ службової (посадової) особи учасника)

не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку.
4.1. Для фізичних осіб ___________________ не був(ла) засуджен(а)ий за злочин, учинений з
(найменування учасника)

корисливих мотивів,судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
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Розділ ІІ.
Документи, які надає Учасник – переможець
Найменування документу
1.

2.

Учасник повинен
підтвердити відсутність
заборгованості по сплаті
обов'язкових податків,
зборів та платежів до
бюджету
Документи для
підтвердження
інформації про
відсутність підстав для
відмови учаснику в
участі у закупівлі

Форма документу

Вимоги до документа

1.1. Оригінал довідки з податкового
органу про відсутність заборгованості по
сплаті обов'язкових податків, зборів та
платежів до бюджету.

1.1. Оригінал документа
чинного на момент
подання документів
згідно з п. 2 Розділу VІ
тендерної документації.

2.1. Довідка (складена в довільній формі
або за Формою №5 цього додатку), яка
підтверджує
відсутність підстав для
відмови учаснику в участі у процедурі
закупівлі.
2.2. Документ, виданий Департаментом
інформаційно-аналітичного забезпечення
МВС або управліннями (відділами)
інформаційно-аналітичного забезпечення
головних управлінь, управлінь МВС
України, який містить відомості про
відсутність судимості на особу (осіб)
учасника, яку (яких) уповноважено
учасником представляти його інтереси
під час проведення процедури закупівлі.
2.3. Довідка (складена в довільній формі)
з посиланням на те, що відомості про
юридичну особу, яка є учасником не
внесено до Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення.

2.1. Оригінал документа,
скріплений підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою.

2.2. Оригінал документа
зі строком видачі не
більше місячної давнини
відносно дати розкриття
тендерних пропозицій.

2.3. Оригінал документа,
скріплений підписом
уповноваженої особи
Учасника та завірений
печаткою.

Форма №5
На ім’я Віце-президента УАФІТ
Броніна С. В.
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
______________________ при цьому підтверджує наступне:
(найменування Учасника)

1. Службова (посадова) особа Учасника ____________________ , яка підписала тендерну пропозицію
(ПІБ службової (посадової) особи учасника)

не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку.
1.1. Для фізичних осіб ___________________ не був(ла) засуджен(а)ий за злочин, учинений з
(найменування учасника)

корисливих мотивів,судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
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Додаток 3
Технічні вимоги до предмету закупівлі.
Лот 1 - Обладнання та програмне забезпечення для Донецького національного технічного
університету
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Перелік обладнання та програмного забезпечення

Кількість

HP ProLiant ML350 Gen9 Server (K8J99A) або еквівалент
HP 6300P SFF (H5S58ES) або еквівалент
Monitor 29" LG 29UM65 або еквівалент
HP EliteBook 840G3 або еквівалент
SAMSUNG Galaxy Tab S2 (2016) T813 SAMOLED 9.7" або
еквівалент
Apple A1567 iPad Air 2 Wi-Fi 4G 128GB (6 items) або еквівалент
HP LaserJet Pro 400 M402dn або еквівалент
Canon i-SENSYS MF729Cx with Wi-Fi (9947B030) + USB cable або
еквівалент
Monitor Asus 32" PB328Q або еквівалент
LED Samsung 48" UE48J5100AUXUA або еквівалент
Projector NEC M322H (DLP, Full HD, 3200 ANSI Lm) або
еквівалент
Logitech Wireless Combo MK240 Black або еквівалент
TrackIr 5 Premium Head Tracking for Gaming або еквівалент
Emotiv EPOC / EPOC+ headset або еквівалент
Virtual Reality (OSVR) ecosystem & headset (HDK2) або еквівалент
XBOX 360 Slim 250 Gb Kinect (LT+3.0) або еквівалент
Sony PlayStation 4 500GB (ps4) або еквівалент
Document Camera Redleaf 98-C3 або еквівалент
Zyxel Keenetic Viva або еквівалент
Linksys SE3016 (Switch 10/100/1000) або еквівалент
USB Flash Apacer AH111 або еквівалент
Logitech Webcam HD Pro C920 (960-001055) або еквівалент
Kingston HyperX Cloud Revolver (HX-HSCR-BK/EE) або
еквівалент
Windows Server Standard 2012 R2 або еквівалент
MS CAL лицензия або еквівалент
Adobe Photoshop CC ALL Multiple Platforms MEL COM VIP
Licensing Subscription або еквівалент
Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Standard 2016 або
еквівалент
Autodesk Maya LT 2017 Desktop або еквівалент
Unity 3D ( including iOS, Android, cloud) або еквівалент

2
12
12
4
3
3
3
3
2
4
2
6
2
1
1
3
3
2
2
2
7
2
12
2
12
1
1
2
1
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Лот 2 - Обладнання та програмне забезпечення для Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Перелік обладнання та програмного забезпечення

Кількість

Apple A1474 iPad Air Wi-Fi 16GB або еквівалент
System Unit (Intel Core i7-6500U (3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 2 ТБ
+ SSD 120 ГБ / nVidia GeForce GTX 960, 2 ГБ / DVD+/-RW / LAN /
Кард-ридер / без ОС) або еквівалент
Portable hard drive 2TB або еквівалент
Monitor Samsung24" S24D300HS або еквівалент
Apple iMac 21.5" A1418 (MK442UA/A) або еквівалент
USB Flash Apacer AH111 або еквівалент
M-Audio Oxygen 49 MK IV 49-Key USB MIDI або еквівалент
Wacom Cintiq 13HD Interactive Pen Display (DTK1300) або
еквівалент
KRK RP5G3-NA Rokit 5 Generation 3 або еквівалент
Adobe Creative Cloud for Teams або еквівалент
Microsoft Windows Professional 10 або еквівалент
Apple Logic Pro X for MAC або еквівалент

3
10
1
10
5
1
1
1
2
1
10
2

Лот 3 - Обладнання та програмне забезпечення для Київського національного університету
будівництва і архітектури
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Перелік обладнання та програмного забезпечення
Apple iMac Retina 4K або еквівалент
Samsung Galaxy Tab S2 (2016) T813 SAMOLED 9.7" або
еквівалент
Samsung Gear VR CE + Samsung Galaxy S6 Edge (G9287) 32GB
BLACK або еквівалент
Screen wall Acer E100-W01MW 100" (16:10) або еквівалент
iPad Pro 9,7 Wi-Fi + Cellular або еквівалент
Emotiv EPOC / EPOC+ headset або еквівалент
AirPort Time Capsule – 3 TB або еквівалент
AirPort Express або еквівалент
Projector Epson EH-TW5350 або еквівалент
Printer HP LaserJet Enterprise M506x або еквівалент
USB Flash Apacer AH111 або еквівалент
SteelSeries Nimbus Wireless Gaming Controller або еквівалент
Apple Pencil для iPad Pro або еквівалент
License for iOS developers (team) або еквівалент
Unity 3D / Освітня ліцензія або еквівалент
Autodesk 3ds Max / Освітня ліцензія або еквівалент
Autodesk Maya / Освітня ліцензія або еквівалент
Unreal Development Kit / Освітня ліцензія або еквівалент

Кількість
11
3
3
1
2
1
1
2
1
1
5
4
2
2
16
16
16
16

Лот 4 - Обладнання та програмне забезпечення для Одеського національного політехнічного
университету
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Перелік обладнання та програмного забезпечення

Кількість

Apple MacBook Pro Retina 13" (Z0QN0020E) або еквівалент
Apple iMac 27" A1419 (ME089UA/A) або еквівалент
Lenovo Yoga Tablet 3 (ZA0K0025UA) або еквівалент
Tablet Apple A1567 iPad Air 2 або еквівалент або еквівалент
Tablet Microsoft Surface RT 32Gb with Touch Cover, (Black) або
еквівалент
Lenovo Yoga 710 15.6FHD IPS Touch або еквівалент
Servers for game development and testing with next parameters (Intel
Core i7-6700K (4.0)/RAM 16GB DDR4/HDD 2TB+SSD
240GB/nVidia GeForce GTX 970,4ГБ/Windows 10) або еквівалент
Monitor LCD LG 23" 23MP57A-P D-Sub. IPS або еквівалент
Graphical Stations for game development and testing with next
parameters (Intel Core i5-4460 (3.2)/RAM 8GB/ SSD 120GB + HDD
1TB/nVIdia GeForce GTX 750 Ti, 2GB) або еквівалент
Monitor LCD LG 29" 29UM68-P або еквівалент
Videocart Asus PCI-Ex GeForce GTX 750 Ti або еквівалент
Virtual Reality (OSVR) ecosystem & headset або еквівалент
TrackIr 5 Premium Head Tracking for Gaming або еквівалент
Leap Motion Hand Tracking for Gaming або еквівалент
Emotiv EPOC 14 Channel або еквівалент
EMOTIV Insight 5 Channel Mobile EEG або еквівалент
NeuroSky MindWave 1 Channel або еквівалент
Logitech Gaming Kit або еквівалент
Microsoft Xbox One + Kinect 2.0 + 2 Wireless Controllers + Game
FIFA16 або еквівалент
Sensor Kinect 2 + Kinect Adapter for Windows або еквівалент
Sony Audio Master Suite 2 або еквівалент
Corel VideoStudio Pro X9 ULTIMATE або еквівалент
Anime Studio 11 Pro або еквівалент
Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2017 Commercial
New Multi-user ELD або еквівалент
Unity 3D v.5 Plus + Annual Subscription + PlayMaker або еквівалент
License for iOS developers (team) або еквівалент
Unreal Engine 4 - Free або еквівалент
OS Windows 10 Professional 32/64-bit (E-license) або еквівалент
GameMaker: Studio Professional або еквівалент
Construct 2: Pesonal License або еквівалент

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
1
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
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Лот 5 - Обладнання та програмне забезпечення для Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Перелік обладнання та програмного забезпечення

Кількість

iMac Retina 4K або еквівалент
AirPort Time Capsule – 3 TB або еквівалент
AirPort Express або еквівалент
Projector Epson EH-TW5350 або еквівалент
Screen wall Acer E100-W01MW 100" (16:10) або еквівалент
HP Color LJ Pro 500 M570dw (CZ272A) + set of consumables
materials або еквівалент
iPad Pro 9,7 Wi-Fi + Cellular або еквівалент
Apple Pencil для iPad Pro або еквівалент
Apple TV 4 (MGY52RS/A) або еквівалент
Apple HDMI Cable (1,80 m) або еквівалент
SteelSeries Nimbus Wireless Gaming Controller або еквівалент
Samsung Galaxy Tab S2 (2016) T813 SAMOLED 9.7" або
еквівалент
Samsung Galaxy S6 SM-G925F (Galaxy S6 Edge 32GB) BLACK або
еквівалент
USB Flash Apacer AH111 або еквівалент
Samsung GEAR VR CE або еквівалент
Emotiv EPOC / EPOC+ headset або еквівалент
License for iOS developers (team) або еквівалент
Unity 3D / Освітня ліцензія або еквівалент
Autodesk 3ds Max / Освітня ліцензія або еквівалент
Autodesk Maya / Освітня ліцензія або еквівалент
Unreal Development Kit / Освітня ліцензія або еквівалент

11
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
16
16
16
16
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Лот 6 - Обладнання та програмне забезпечення для Херсонського національного технічного
університету
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Перелік обладнання та програмного забезпечення

Кількість

All-In-One Apple A1418 iMac 21.5" (MK142UA/A) або еквівалент
EMOTIV Insight 5 Channel Mobile EEG + USB Receiver Universal
Model або еквівалент
Logitech F310 або еквівалент
Logitech G103 або еквівалент
Notebook HP Pavilion 15-ab246ur або еквівалент
Tablet Apple A1566 iPad Air 2 або еквівалент
Lenovo Tab 3 Business X70F або еквівалент
Virtual Reality (OSVR) ecosystem & headset або еквівалент
TrackIr 5 Premium Head Tracking for Gaming або еквівалент
Sony PlayStation 4 500GB (ps4) або еквівалент
XBOX 360 Slim 250 Gb Kinect (LT+3.0) або еквівалент
HP ProLiant ML350 Gen9 Server (K8J99A) або еквівалент
PROEL RSM180 або еквівалент
Microphone BEHRINGER ULTRAVOICE XM1800S або еквівалент
Microphone BEHRINGER C1 або еквівалент
Microphone BEHRINGER C2 або еквівалент
Headsets Sennheiser HD 558 або еквівалент
BEHRINGER U-Phoria UMC204HD або еквівалент
PROEL BULK250LU5 або еквівалент
Epson Perfection V370 Photo або еквівалент
Canon EOS 700D 18-55mm або еквівалент
Canon i-SENSYS LBP6030W або еквівалент
Adobe Photoshop CC ALL Multiple Platforms MEL COM VIP
Licensing Subscription або еквівалент
Autodesk Maya 2016 Commercial New NLM або еквівалент
Autodesk Mudbox або еквівалент
Corel VideoStudio Pro X9 ML або еквівалент
Sound Forge Audio Studio 10 або еквівалент

2
3
15
15
15
2
5
5
5
1
1
1
4
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3
2
3
3
2
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ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ПОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ
Організація
Донецький національний технічний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника
Київський національний університет будівництва і
архітектури
Одеський національний політехнічний университет
Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»
Херсонський національний технічний університет

Адреса
пл. Шибанкова, 2 м.Покровськ
(Красноармійськ), Донецька
область, 85300
вулиця Шевченка, 57, ІваноФранківськ, Івано-Франківська
область, 76000
Повітрофлотський проспект, 31,
Київ, 03680
просп. Шевченка, 1, Одеса,
65000
вулиця Кирпичова, 21, Харків,
Харківська область, 61000
Бериславське шосе, 24, Херсон,
Херсонська область, 73000
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Додаток 4
Умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей, зміні та/або
коригуванню не підлягають.
Зазначені в цьому додатку істотні умови, не є остаточними і вичерпними, і можуть бути
доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від
специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.
Замовник залишає за собою право змінювати істотні умови у випадку зміни діючого цивільного,
господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель.
Дані істотні умови договору повинні бути заповнені, підписані згідно вимог конкурсної
документації та надані у складі конкурсної пропозиції Учасника торгів.
Дані істотні умови договору будуть обов’язково включені до договору про закупівлю.
Ми ____________________ (повне найменування учасника) цим підтверджуємо нашу згоду з
істотними умовами, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю.
CONTRACT N° ________

КОНТРАКТ № ________

This Contract, based on the Grant
Agreement of the Erasmus+ KA2 Capacity
Building in Higher Education project of the
EU technical assistance No. 561728-EPP-12015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP “GameHub:
University- enterprises cooperation in game
industry in Ukraine” that is financed by
European Union, shall govern the relations and
is concluded between:

Цей Контракт складений в рамках
Грантової Угоди проекту міжнародної
технічної допомоги ЄС програми Еразмус+
КА2 Розвиток потенціалу вищої освіти No.
561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHEJP “GameHub: University- enterprises
cooperation in game industry in Ukraine”,
який фінансується Європейським Союзом
та регламентує відносини між:

1. National University _______

1. Національний університет «__ повна
назва ВНЗ з України»

with registered office at:

Юридична адреса:
Ukraine

вул.___________,

Україна
hereinafter referred to as “the
Contracting Authority and Receiver” or
який є партнером проекту й
“Receiver”
іменується в подальшому як «Отримувач»,
and
2.
University
of
Deusto
(UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE
DEUSTO)
Avda. Universidades 24.
48007 Bilbao,
Spain

2. Університет Деусто
(UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA
DE DEUSTO)
Юридична адреса:
Університетська авеніда, 24,
48007 Бильбaо, Біскай,
Іспанія
який є координатором проекту й
іменується в подальшому як «Платник»,

hereinafter referred to as “Payer”
and
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3. LTD “XXXXX”
3. LTD “_______X”,

Юридична адреса:

with registered office at:
Ukraine

Який іменується в подальшому як
«Постачальник», якого було обрано на
hereinafter referred to as “the основі
тендеру
за
відповідними
Supplier”, selected based on relevant tender процедурами
procedure
all together hereinafter referred to as “the
Contractual Parties”.

які
в
подальшому
«Сторонами».

називаються

The Contractual parties have agreed as Сторони домовилися про наступне:
follows:
Стаття 1./ Предмет Контракту
Article 1./ Subject of the Contract
The subject of this Contract is:
a) The delivery and the acceptance of the
services/equipment specified in Annex I of
this contract (hereinafter referred to as “the
Services/ Equipment”);
b) The payment of the invoice for the
delivered Services;
c) The provision of maintenance and
warranty services for the delivered
equipment/services
Article 2./ Obligations of the Contractual
Parties
2.1. The Supplier undertakes:
a) To be an independent contractor under this
Contract and shall assume all rights,
obligations and liabilities applicable to an
independent contractor;
b) to deliver the Services/equipment in
accordance with the provisions of this
Contract to the address of the Receiver in
the term of 30 days after the prepayment;
c) to send one original copy of the invoice as
specified in Article 4. of this contract to
the Payer;
d) to provide maintenance and warranty
services as specified in Article 8. of this
Contract.

Предметом даного Контакту є:
а) Поставка і прийом послуг/обладнання,
перерахованого в Додатку 1 до
Контракту
(в
подальшому
«Послуги/Обладнання»);
б) Оплата рахунку-фактури за поставлене
Обладнання/послуги;
в) Умови підтримки та гарантійного
обслуговування
поставленого
Обладнання.
Стаття 2./ Обов’язки Сторін
2.1. Постачальник зобов’язується:
а) Бути незалежним контрактором в рамках
даного Контракту і прийняти на себе
всі права, обов’язки та правову
відповідальність, що відносяться до
незалежного контрактора;
б)
Поставити
та
встановити
Обладнання/послуги у відповідності із
умовами даного Контакту на адресу
Отримувача після попередньої оплати
як визначено в Статті 6 цього
Контракту в термін 30 банківських
днів;
в) Вислати один оригінал рахунку-фактури,
як визначено в Статті 4 цього
Контракту, до Платника;
г) Забезпечити підтримку та гарантійне
обслуговування, як визначено в Статті
8 цього Контракту.
2.2. Отримувач зобов’язується:

2.2. The Receiver undertakes:
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a) to accept and accounting the equipment
delivered in accordance with the rules of
this Contract;

а)

Прийняти на баланс поставлене
Обладнання
у
відповідності
із
правилами даного Контракту;

b) to monitor the delivery of the Services and
accordingly update the Payer on its
development;

б)

Моніторити доставку обладнання/
послуг та відповідно інформувати
Платника про хід виконання;

c) to send an original copy or a verified copy
of the Delivery Declaration Note specified
in Article 5 of this contract to the Payer
within 10 days of delivery of the complete
set of service/equipment or its part as
specified in Annex 1;

в) Вислати оригінал, або завірену копію
Підтвердження поставки, визначеного
в
Статті
5
цього
Контракту
Платникові протягом 7 днів після
поставки всього обладнання, або його
частини, як це вказано в Додатку 1;

d) to submit to the Supplier all necessary
documents for the equipment to be exempt
from VAT according to national law.

г)

Представити Постачальникові всі
необхідні документи для того, щоб
Обладнання було звільнене від сплати
ПДВ відповідно до національного
законодавства
(див.деталі
http://www.erasmusplus.org.ua/tempusiv/instruktsii/193-derzhavna-reiestratsiiaproektiv-yevropeiskoho-soiuzu-v-ukrainizvilnennia-vid-splaty-pdv-myta.html).

2.3. The Payer undertakes:
a) to pay to Supplier the price specified in
Article 3 of this Contract.
This payment will be done on the basis of
an invoice specified in Article 4, and in
accordance with the conditions specified
Article 6 and Annex 1.
Article 3./ Prices and total amount of the
Contract
The total price of the Equipment/services
amounts _______ Euro (____thousand ____
hundred _____ Euro).
The above mentioned price includes delivery
of the Services at the address of the Receiver,
and the warranty service according to Article
8.
The Payer does not pay VAT nor customs
fees related to the delivery of the
Equipment/services, based on the Project
registration Card in accordance with the
Cabinet of Ministers Regulation # 153 dated
on February 15, 2002 with amendments
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1532002-%D0%BF and Letter from Ministry of
Income and Taxes dated on 21.02.2014
“About Custom procedure for international
technical
assistance
projects”
(http://sfs.gov.ua/podatki-tazbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-

2.3. Платник зобов’язується:
а) Оплатити рахунок-фактуру визначену в
цьому Контракті в Статті 3.
Ця оплата повинна бути здійснена на
основі рахунку-фактури, як визначено
в Статті 4, та у відповідності із
умовами, визначеними в Статті 6 та
Додатку 1.
Стаття 3./ Ціни та загальна вартість
Контракту
Загальна
вартість
Обладнання
складає____,
__
євро
(________________________________євро
).
Вказана вартість включає доставку
Обладнання
до
Отримувача,
встановлення
його
та
гарантійне
обслуговування, як це визначено в Статті 8.
Платник не оплачує ПДВ та митні
послуги, що стосуються поставки даного
Обладнання/послуг,
посилаючись
на
картку реєстрації проекту в Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України
відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N
153
зі
змінами
і
доповненнями
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1532002-%D0%BF та Листа Міністерства
доходів і зборів України від 21.02.2014
«Про митне оформлення міжнародної
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dodanu-vartist/listi-dps/print-136263.html).
Project registration number _________
(Annex 3).

технічної
допомоги»
(http://sfs.gov.ua/podatki-tazbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-nadodanu-vartist/listi-dps/print-136263.html)
Реєстраційний номер проекту________
(Додаток 3).

Article 4./ Invoice

Стаття 4./ Рахунок-фактура

The invoice by which the Supplier requests Рахунок-фактура,
на
основі
якої
payment of the amount specified in Article 3. Постачальник робить запит на оплату
shall include at least the following data:
рахунку згідно із Статтею 3, повинен
включати
принаймні
наступну
інформацію:
• identification data of the Supplier (e.g. tax
registration number, full address, bank • базову інформацію про Постачальника
(номер платника податку, повну адресу,
connection, etc.),
банківський рахунок тощо);
• date of issue of the invoice and the invoice
• дату оформлення рахунку та номер
number,
рахунку;
• indication of the Delivery Address,
• зазначення адреси отримувача;
• indication of the Payer including his full
• зазначення Платника, включаючи його
address and VAT No,
повну адресу;
• detailed specification of the delivered
опис
Обладнання
із
Equipment/services with the respective • детальний
зазначенням
ціни
окремих
одиниць;
price of the individual items,
• загальну ціну згідно із Статтею 3;
• total price as specified in Article 3.,
•

remark that the Equipment is delivered in
the framework of EU technical assistance
Erasmus+ project No. 561728-EPP-12015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
“GameHub:
Universityenterprises
cooperation in game industry in Ukraine “
in Framework Agreement between the
Government of Ukraine and the
Commission
of
the
European
Communities dated on 12.12.2006 (ratified
by Ukrainian Party with the Law of
Ukraine as of 03.09.2008 № 360-VI);
Programme Erasmus+: KA2 Capacity
Building in the Field of Higher Education.

Article 5./ Delivery Note
The delivery and acceptance of the Service in
accordance with the provisions of this
Contract will be confirmed by a Delivery
Declaration Note signed by the authorized
representatives of both the Supplier and the

• ремарку,
що
це
Обладнання
закуповується в рамках реалізації
проекту
міжнародної
технічної
допомоги
Європейського
Союзу
програми Еразмус+ № 561728-EPP-12015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
“GameHub:
Universityenterprises
cooperation in game industry in Ukraine”,
яка фінансується відповідно до
Рамкової Угоди між Урядом України та
Комісією Європейських Співтовариств
від 12.12.2006 (ратифікована із заявою
Української Сторони Законом України
від 30.09.2008 № 360-VI), Програма
Еразмус+: КА2 Розвиток потенціалу
вищої освіти.
Стаття 5./ Підтвердження поставки
Поставка та прийом Обладнання у
відповідності із умовами даного Контракту
буде
підтверджена
документом
Підтвердження поставки, підписаним
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Receiver, hereinafter referred to as “the
Delivery Note”.

уповноваженими
особами
Постачальника, так і Отримувача.

The Delivery Note, shall indicate:

Документ
Підтвердження
повинен містити:

•

the identification data of both the Supplier
and of the Receiver (e.g. tax registration
number, full address),

•

specification of the Services,

•

reference to the respective invoice issued
by the Supplier,

•

remark that the Service is delivered in the
framework of Erasmus+ project of EU
Technical Assistance No. 561728-EPP-12015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
“GameHub:
Universityenterprises
cooperation in game industry in Ukraine”
- date of the delivery of the Service by
the Supplier and receipt of the Equipment
by the Receiver organization balance;

•

guarantee maintenance obligations and
period;

•

signatures of authorized representatives of
both the Supplier and the Receiver.

Article 6./ Payment conditions

як

поставки

•

базову
інформацію
як
про
Постачальника, так і про Отримувача
(номер платника податку, повну
адресу);

•

специфікацію Обладнання/послуг;

•

посилання
на
рахунок-фактуру,
виставлену Постачальником;

•

інформацію
про
те,
що
Обладнання/послуги
здійснені
в
рамках реалізації проекту міжнародної
технічної допомоги Європейського
Союзу програми Еразмус+ № 561728EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
“GameHub:
Universityenterprises
cooperation in game industry in Ukraine”
дату
поставки
Обладнання
Постачальником та прийому його
Отримувачем на баланс організації;

•

умов
та
періоду
гарантійного
обслуговування обладнання;

•

підписи авторизованих представників
Постачальника та Отримувача.

Стаття 6./ Умови оплати

6.1. The payment structure is based on a 75% 6.1. Структура оплати: 75 % - попередня
prepayment and final 25% upon delivery basis.
оплата, кінцева оплата 25 % - після
For each installment an invoice is required.
постачання Товару. Для кожного етапу
оплати необхідний рахунок.
6.2. The payment of the invoice as specified in
Article 4. shall be made within 60 days from 6.2. Оплата рахунку, як це вказано в Статті
the receipt of the original invoice by the Payer.
4, буде виконана Платником протягом 60
The payment shall be done to the following
днів з дати отримання Платником
account of the Supplier:
оригіналу рахунку-фактури. Оплата
буде виконана на наступний рахунок
Supplier: ________________________
Постачальника:
Supplier name _______________
Supplier address ____________
Постачальник: ______________________
Supplier Account No. ______________
Найменування постачальника ________
Bank of Supplier:
Адреса постачальника ____________
SWIFT:
Рахунок постачальника _____________
Account No.
Банк Постачальника: ______________
SWIFT:
Correspondent Bank:
Рахунок
SWIFT:

Проміжний банк:
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Cor.acc. __________EUR
Article 7./ Guarantee of the quality of the
Equipment, Country of origin

SWIFT:
Рахунок ___________EUR

Стаття 7./ Гарантія якості Обладнання,
The Supplier guarantees that the Services to країна походження Товару
be delivered to the Receiver will confirm to
Annex 1.
Постачальник гарантує, що поставлене
Отримувачу
Обладнання/послуги
відповідає умовам Додатку 1.
The Supplier guarantees that the Equipment
makes nest countries of origin:
1. Equipment list with marks of country of
origin

Постачальник гарантує, що обладнання,
яке він поставляє, має наступні країни
походження:
1. Перелік обладнання з вказанням країни
походження

Article 8./ Warranty conditions

Стаття 8./ Гарантійні умови
The Supplier provides the following warranty
Постачальник
забезпечує
наступні
periods for the delivered Services:
гарантійні умови для Обладнання:
•
24 months for all equipment except
•
24 місяці для всього обладнання,
peripherals (mouse, keyboard, etc.);
окрім периферійних пристроїв (миші,
клавіатури, тощо);
Article 9./ Amendments or additions to the Стаття 9./ Поправки або доповнення до
Contract
Контракту
Any amendment or addition to this Contract
shall be made by supplementary written
agreement signed by all Contractual Parties.

Будь-які поправки та доповнення до
Контракту повинні супроводжуватися
додатковим
письмовим
документом,
підписаним всіма Сторонами.

Article 10./ Termination of the Contract

Стаття 10./ Припинення дії Контракту

The Payer may terminate the contract if the
Supplier fails to discharge any of the major
contractual obligations, for example, if the
Supplier does not deliver the Services in the
time and quality as specified in this Contract,
or if the invoiced amount requested by the
Payer is another than specified in this
Contract.

Платник може припинити дію Контракту,
якщо Постачальник не має можливості
виконати всі контрактні зобов’язання,
наприклад, коли Постачальник не
поставить Обладнання в терміни та
належної якості, як це вказано в Контракті,
або якщо виставлений рахунок на оплату є
іншим, ніж це вказано в Контракті.

The Supplier may terminate the Contract if
the Payer consistently fails to meet its
obligation to pay the Supplier after the expiry
of the deadline stated in 6.1

Постачальник може перервати виконання
Контракту, якщо Платник не виконує свої
зобов’язання оплати Постачальникові
після вказаного в 6.1 граничного терміну.
Стаття 11./ Період дії Контракту

Article 11./ Contractual period
11.1. Цей Контракт вступає в силу з дня
підписання його всіма Сторонами і
11.1. This Contract comes into force on the
закінчується [день, Місяць, рік].
date of signing of the Contract by all
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Contractual Parties
[Month , day, Year]

and expire on
Стаття 12./ Форс-мажорні обставини

Article 12./ Force majeure
a) Neither Party shall be considered to be in
default or in breach of its obligations under
the Contract if the performance of such
obligations is prevented by any event of
force majeure arising after the date of
notification of award or the date when the
Contract becomes effective;
b) For the purpose of this Article the term
“force majeure” means acts of nature,
strikes, lockouts or other industrial
disturbances, acts of the public enemy,
wars whether declared or not, blockades,
insurrection, riots, epidemics, landslides,
earthquakes, storms, lightning, floods,
washouts, civil disturbances, explosions
and any other similar unforeseeable events
which are beyond the Parties’ control and
cannot be overcome be due diligence.

Article 13./ Other conditions
13.1. Annex 1 to the present Contract forms
an integral part thereof.
13.2. Annex 2 and 3 only serve the purpose
of information, does not form an integral
part of this Contract.
13.3. The Supplier is not allowed to transfer
the fulfilment of the present Contract to
any third party without written consent of
the Payer.
13.4. The present Contract has been made in
three identical copies, one copy for the
Payer, one copy for the Supplier and one
copy for the Receiver.
13.5. Should any provision of this Contract
be declared null, void or illegal, or should
the Contract contain an omission, the
enforceability of the remaining provisions
of this contract should not be affected
thereby. The clause which is null, void or
illegal shall be replaced by a clause which
expresses most closely the intention of the
Contractual Parties; the same shall apply
with respect to an omission.

а) Після дати підтвердження рішення, або
дати набуття чинності Контракту
жодна із Сторін не може розглядатися
як така, що знаходиться в стані
дефолту, або неможливості виконання
своїх контрактних зобов’язань, якщо
виконання цих зобов’язань є перерване
форс-мажорними обставинами;
б) В цій Статті термін “форс-мажорні
обставини” означає природні явища,
страйки, локаути, або інші промислові
безладдя, теракти, війни, блокади,
бунти, повстання, епідемії, зсуви
землі, землетруси, шторми, блискавки,
повені, зливи, громадські безладдя,
вибухи та інші непередбачувані події,
які є поза межами впливу Сторін і не
можуть бути подолані.
Стаття 13./ Інші умови
13.1. Додаток 1 до Контракту є його
невід’ємною частиною.
13.2. Додаток 2 і 3 є лише з метою
інформування,
а
не
частиною
Контракту.
13.3. Постачальник не має права
передоручати виконання Контракту
третій стороні без письмової згоди
Платника.
13.4. Цей Контракт підписаний в трьох
рівнозначних екземплярах по одному
для кожної Сторони.
13.5. Якщо будь-яка умова даного
Контракту
буде
оголошеною
беззмістовною,
недійсною,
або
незаконною, або якщо Контракт містить
певні упущення, законна сила інших
умов цього Контракту не може бути
поставлена
під
сумнів
цими
обставинами.
Пункт,
який
є
оголошеним беззмістовним, недійсним,
або
незаконним,
повинен
бути
замінений пунктом, який найбільш
точно виражає побажання Сторін; це
саме стосується упущень.
Стаття 14./ Застосування права
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Article 14./ Applicable Law
14.1. This Contract shall be construed
according to the Grant Agreement of the
Erasmus+
International
Technical
Assistance No 561728-EPP-1-2015-1-ESEPPKA2-CBHE-JP
“GameHub:
University- enterprises cooperation in
game industry in Ukraine”and on a
subsidiary basis by the Spanish law.
14.2. The provisions of the UN Convention on
Contracts for the International Sale of
Goods shall not be applicable to this
Contract.

14.1. Даний Контракт буде тлумачитися
відповідно до Грантової Угоди на
реалізацію
проекту
міжнародної
технічної допомоги ЄС програми
Erasmus+
561728-EPP-1-2015-1-ESEPPKA2-CBHE-JP
“GameHub:
University- enterprises cooperation in
game industry in Ukraine” та на основі
законодавства Іспанії (країни).
14.2. Умови Конвенції ООН щодо
Контрактів
міжнародної
продажі
товарів не будуть застосовані до даного
Контракту.
ARTICLE 15./ JURISDICTION

ARTICLE 15./ JURISDICTION
15.1. Failing amicable settlement, the Spanish
Court of law shall have sole jurisdiction to
hear any dispute between the Contractual
Parties in respect of this Contract.
The Contractual Parties acknowledge that they
have read this Contract, understand it and
agree to be bound by its terms and conditions.
In witness whereof, the Contractual Parties
have signed the present contract in three
copies by their authorized representatives.

15.1. При неможливості прийняття
взаємного для всіх Сторін рішення,
Іспанський Суд має визначальне право
на вирішення будь-яких спірних
моментів між Сторонами щодо питань
даного Контракту.
Сторони
підтверджують,
що
вони
ознайомлені із даним Контрактом,
розуміють його і згідні прийняти його
умови та терміни. Як підтвердження цього,
вповноважені
представники
Сторін
підписали цей Контракт в трьох
екземплярах.
Додатки

Annexes
Annex 1: Specification of the Services
Annex 2: Copy of the certificate on VAT
exemption in the Erasmus+ project
Annex 3: Copy of the Project Registration
Card

Додаток 1. Специфікація Обладнання.
Додаток 2. Копія сертифікату щодо
відсутності ПДВ в проекті ЄС Еразмус+
Додаток 3. Копія Реєстраційної картки
проекту

For University of Deusto
за Університет Деусто
Bilbao,
Place, date
Місце, дата

_________,General Director/Rector
____________, директор

Seal of the
organisation
печатка

For LTD “______ X”
за ТЗОВ “__________Х”
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Place, date
Місце, дата

____________, General Director
______________, директор

Seal of the
organisation
печатка

For Polytechnic National University
за Національний університет “____________”

Place, date
Місце, дата

Prof._________, Rector
Проф. ________, ректор

Seal of the
organisation
печатка
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Annex 1

№

Item / Description/ Опис обладнання

Кількі
сть
Q-ty

Вартість
Price
(EUR)

Total/ Сума (EUR)

The above mentioned prices and amounts do not include VAT.
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Annex 2
EXAMPLE OF VAT EXEMPTION CERTIFICATE
(Annex IV to Grant Agreement and registration)
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Annex 3
Project Registration Card
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