ЗАТВЕРДЖЕНО
Тендерним комітетом Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України по
закупівлям за кошти Грантів № TF0А3307 та № TF0В0149
Світового банку проекту «Подолання наслідків конфлікту,
пілотний проєкт з відновлення та розбудови
спроможностей»
(Протокол №136 від 19 листопада2020 року)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови
спроможностей
(Порядковий номер проекту P158091)
Грант TF0B0149
ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
№ NCS-1-014-SH
Побудова локальної мережі в адміністративній будівлі Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України
1. Україна отримала фінансову допомогу від Міжнародного банку реконструкції та
розвитку/Міжнародної Асоціації розвитку («Світовий банк»), які діють у якості
розпорядника грантових коштів різних «Донорів» в рамках Фонду Державного Розвитку
Миру («ФДРМ») в розмірі три мільйони двісті тисяч доларів США (3.200.000,00 USD) та
за рахунок Цільового фонду багатьох партнерів (ЦФБП) у розмірі 350 000,00 USD (триста
п’ятдесят тисяч доларів) для виконання проекту з Подолання наслідків конфлікту,
пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей (далі Проєкт). Частина
коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого
відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій (далі Запрошення).
2. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі
Замовник/Мінреінтеграції залежно від контексту) цим листом запрошує учасників
торгів надіслати цінові пропозиції з побудови локальної мережі.
Інформація щодо Технічних вимог вказана в Додатках.
Процедура закупівлі – Закупівля у вільній торгівлі (Shopping) відповідно до вимог
Керівництва МБРР із закупівель для Позичальників інвестиційних проектів» (липень 2016
року, переглянуте в листопаді 2017 та серпні 2018 року).
3. Учасник подає лише одну цінову пропозицію. Всі пропозиції учасника, який надав більше
однієї цінової пропозиції, будуть відхилені. Пропозиції мають бути повними (включати
усі позиції) відповідно до цього Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові
пропозиції оцінюватимуться за всіма позиціями та договір буде присуджено фірмі, яка
запропонувала найменшу оцінену вартість всіх позицій.
4. Цінова пропозиція українською мовою за формою, наведеною у Додатку 3 «Цінова
пропозиція», а також необхідна додаткова інформація мають надсилатися за наступними
електронними адресами:
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Секретарю Тендерного Комітету – Бухтіяровій М.С.
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Ел. пошта: bukhtiiarova@mtot.gov.ua, обов’язкова копія на vorotyuk@outlook.com.
Зацікавлені учасники можуть отримати додаткову інформацію з 10:00 до 18:00 окрім
вихідних днів:
Контактна особа: Володимир Воротюк
Телефон:
+ 38 (044) 536-92-55
Ел.пошта: vorotyuk@outlook.com
5. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Замовником за адресою вказаною в п. 4
вище встановлюється: 2 грудня 2020 р., 17:00 за місцевим часом. Цінові пропозиції за
наведеною формою мають надсилатись електронною поштою на вищезазначену адресу.
6. Виконавець повинен володіти досвідом успішного виконання щонайменше 2
аналогічних договорів на поставку обладнання яке є предметом закупівлі та/або іншого
подібного за змістом обладнання на аналогічну очікувану вартість або більшу суму по
кожному договору, що пропонується для поставки протягом останніх 3 (трьох) років.
До своїх пропозицій учасники мають додати відповідні відомості, що підтверджують
кваліфікацію та досвід надання подібних послуг за формою, наведеною у Додатку 5
«Інформація про Досвід».
7. Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до цих інструкцій та Договору, що
додається. «Технічні вимоги», що додається, є складовою частиною Договору.
(i) ЦІНИ. Ціни мають бути виражені в будь-якій валюті. Податки мають бути вказані
окремо.
(ii) ОЦІНКА ПРОПОЗ ИЦІЙ. Пропозиції, які визнані такими, що задовольняють
Технічні вимоги Запрошення, оцінюватимуться шляхом порівняння загальної ціни у
відповідно до встановлених вимог, як вказано в п. (і) вище. З метою порівняння, Замовник
конвертує всі ціни у валюту країни Замовника (українська гривня) по обмінному курсу
продажу,
опублікованому
Національним
банком
України
(https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily) на дату кінцевого
терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.
При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожної цінової пропозиції оціночну
вартість шляхом корегування цінової пропозиції з метою виправлення арифметичних
помилок таким чином:
а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, сума
прописом буде вважатися вірною;
б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та загальною
сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість, ціна за
одиницю буде вважатися вірною;
в) якщо Виконавець відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова
пропозиція буде відхилена.
(iii) ВИЗНАЧЕНН Я П ЕРЕ МОЖЦЯ. Переможцем буде визначено фірму чи
учасника фізичну особу-підприємця, яка(ий) запропонує найнижчу загальну ціну та
пропозиція якого відповідає умовам, встановленим Технічними вимогами. З обраним
Виконавцем буде укладено договір за формою, наведеною у Додатку 4 «Договір».
(iv) ТЕРМІН ЧИННО СТІ П РОПОЗИЦІЙ: запропоновані цінові пропозиції
повинні бути чинними протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати кінцевого
терміну отримання пропозицій, встановленої в п. 5 даного Запрошення.
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8. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ
8.1
Виконавець повинен виконувати всі вказівки Замовника, які відповідають
застосованому законодавству місця призначення.
8.2
Виконавець повинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та
консультантів, на перевірку Світовим Банком та/або особами призначеними Світовим
Банком всіх офісів Виконавця та всіх рахунків та документів, пов’язаних з впровадженням
Договору та підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та
документів аудитором, призначеним Світовим Банком, якщо це вимагатиме Світовий
Банк. Увага Виконавця та його підрядників та консультантів звертається на статтю 15
«Шахрайство та корупція» Форми Договору, яка передбачає, серед іншого, що дії
спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Світовим Банком його прав щодо
перевірок та аудиту, становлять заборонену практику, яка може бути підставою для
розірвання Договору (а також визнання Виконавця неправомочним відповідно до
процедур Світового Банку щодо застосування санкцій).
Додатки:
Додаток 1. Умови виконання
Додаток 2. Технічні вимоги
Додаток 3. Цінова пропозиція
Додаток 4. Договір
Додаток 5. Форма «Інформація про досвід»

_______________________
Замлинський Р.Т.
Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України

ДОДАТОК 1
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NCS-1-014-SH
«Побудова локальної мережі в
адміністративній будівлі Міністерства з
питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України»
УМОВИ ВИКОНАННЯ
«Побудова локальної мережі в адміністративній будівлі
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України»
Номер пакету:
NCS-1-014-SH
Замовник:
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України
Назва пакету:

1. Специфікація обсягів виконання

№

Опис
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Демонтаж дверей серверного
приміщення
Демонтаж дверей протипожежних
металевих ДМП ЕІ60-1-2100х900
прав., ЄвроСтандарт
Монтаж лотка проволочного
50x500мм
Монтаж кабель каналу 25x16мм
Монтаж патч панель на 24 порти 6
кат.
Монтаж Кабель-органайзер 19", 1U,

7

Прокладання кабель вита пара

1

2

3
4
5

[вказати модель]
[вказати модель]

11

Установка телекомунікаційної шафи
19″, 21U, [вказати модель]
Установка телекомунікаційна полиця
Установка фільтр мережевий
Установка точки доступу Wi-Fi

12

Монтаж IP камери [вказати модель]

8
9
10

[вказати модель]

Одиниця
виміру

Кількість

шт.

1

шт.

1

м

230

м

332

шт.

15

шт.

16

м

13725

шт.

2

шт.
шт.

4
4

шт.

12

шт.

6

Ціна за
одиницю
[включає всі
податки,
митні збори,
мита,
внутрішні
перевезення,
завантаженн
яі
розвантажен
ня, без ПДВ]
[вказати
валюту],
без ПДВ

Загальна ціна
[включає всі
податки,
митні збори,
мита,
внутрішні
перевезення,
завантаження
і
розвантаженн
я, без ПДВ]
[вказати
валюту],
без ПДВ

2
13
14
15
16
17

Монтаж коробки для зовнішнього
монтажу [вказати модель]
Монтаж комп'ютерних розеток
[вказати модель]

Розключення портів патч панелі
Розключення портів розетки
Монтаж контроллера скд [вказати
модель]

19

Монтаж зчитувача скд [вказати модель]
Монтаж кнопки воходу скд [вказати

20

Монтаж замку на двері [вказати

18

21
22
23
24
25
26

модель]
модель]

Монтаж дотягувача [вказати модель]
Пусконаладка системи скд 1 двері
Прозвонка портів СКС
Пусконаладка системи СКС
Пусконаладка системи
відеоспостереження
Виконавча документація

шт.

166

шт.

166

шт.
шт.

350
332

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.
роб.
шт.
роб.

1
1
350
1

роб.

1

компл.

2

ЗАГАЛЬНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ БЕЗ ПДВ
ПДВ
ЗАГАЛЬНА ЦІНА ПРОПОЗИЦІЇ З ПДВ
Примітка: у разі розбіжності між сумою, підрахованою шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість товару,
та загальною ціною, підрахованою учасником торгів, чинною вважається загальна ціна, вирахувана на основі цін за
одиницю товару.

2. Термін чинності цінової пропозиції
Запропонована цінова пропозиція є чинною протягом тридцяти (30) днів від дати кінцевого
терміну отримання пропозицій, встановленої в п.5 Запрошення до подання цінових пропозицій.
3. Фіксована ціна
Наведені вище ціни є фіксованими, включають вартість послуг з матеріалами та обладнанням і
жодним змінам не підлягають, включаючи період виконання Договору.
4. Замовник залишає за собою право підвищити, або зменшити, під час присудження
Договору чи на момент завершення Договору, об’єм товарів та послуг на максимум 15% від
загальної вартості пропозиції чи Договору, без внесення будь-яких змін цін за одиницю, а також
інших термінів та умов.
5. Застосовне право:
Договір має інтерпретуватись у відповідності із чинним законодавством України.
6. Технічні вимоги
Детальні технічні специфікації та необхідна кількість/обсяг зазначених вище Товарів у Додатку
2 Запрошення до подання цінових пропозицій. Виконавець має підтвердити відповідність
запропонованих товарів специфікаціям по кожній позиції або навести усі розбіжності.
Виконавець підтверджує відповідність якості поставлених ним Товарів, державним стандартам,
технічним умовам та підтверджує наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів чи
інших документів, що підтверджують їх якість, у відповідності до чинного законодавства
України.
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[НАЗВА ВИКОНАВЦЯ]
Підпис уповноваженої особи:
Печатка компанії (за наявності)
Місце:
Дата:

[Примітка: Будь ласка ПІДПИШІТЬ та поставте ПЕЧАТКУ (за наявності) на ВСІ сторінки
цього документу.]
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ДОДАТОК 2
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NCS-1-014-SH
«Побудова локальної мережі в
адміністративній будівлі Міністерства з
питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
«Побудова локальної мережі в адміністративній будівлі
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України»
Номер пакету:
NCS-1-014-SH
Замовник: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Назва пакету:

ВАЖЛИВО:
Технічні специфікації є мінімально необхідними.
.1.1. Виконавці повинні заповнити стовпець «Відповідність та опис запропонованих товарів»
для усіх позицій та зазначити виробника, модель товарів, країну походження. Виконавці
позначають товари як «відповідні» лише тоді, коли останні відповідають усім вимогам
Замовника. У випадку існування розходжень з вимогами Замовника Виконавець повинен
зазначити такі розходження для кожної позиції.
Предметом закупівлі є
Побудова локальної мережі в адміністративній будівлі Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України.
А. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Описуються загальні вимоги до предмету закупівлі.
В рамках Договору Виконавець повинен здійснити побудову локальної мережі в
адміністративній будівлі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України за адресою м. Київ, Чоколовський бульвар, 13.
Специфікація обсягів робіт/послуг за даним Договором включає всю робочу силу, витрати,
матеріали та обладнання, необхідні для виконання Договору.
Слід зазначити, що роботи з демонтажу і монтажу усього нового / замінного обладнання
входять в обсяг послуг Виконавця та відображені у Специфікації обсягів виконання.
Виконавець повинен забезпечити всю логістику, нагляд, робочу силу, устаткування,
матеріали, документацію, допоміжні роботи на об'єкті і все інше, як постійного, так і тимчасового
характеру (незалежно від того, чи вказано це явно або ні), що необхідно для виконання
робіт/послуг в рамках Договору і усунення несправностей.
Виконавець повинен використовувати сучасне обладнання, яке підтвердило свою
надійність в аналогічних умовах навколишнього середовища. Також Виконавець повинен надати
наступні роботи/послуги:
 Управління діями з виконання послуг/робіт, координація та звітування
Представнику Замовника щодо всіх етапів Договору;
 Вивіз сміття, що утворилось під час демонтажу та монтажу;
 Визначення розмірів і розташування обладнання;
 Підготовка Графіку виконання робіт/послуг і детального компонування
обладнання;
 Перевірка документів, даних, параметрів, наданих Замовником;
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Подання відповідних документів, включаючи всі прив'язки до іншого обладнання
(чинному або новому обладнанню, що поставляється іншими підрядниками), і
монтажних креслень;
 Розрахунково-пояснювальні записки, у випадку необхідності;
 Представлення оптимізованого Графіка виконання робіт/послуг;
 Демонтаж, монтаж, виконання електричних з'єднань, включаючи усі необхідні
дії, пов’язані з виконанням робіт/послуг.
 Забезпечення якості виконаних робіт/послуг.
Ніщо у умовах Договору жодним чином не звільняє Виконавця від обов'язку забезпечити
координацію взаємодії з третіми сторонами з метою здійснення робіт/послуг та облаштування
приміщень, тощо.
Замовник зберігає за собою право на перевірку та пред'явлення претензій виконаних
робіт/послуг, здійснюваного Виконавцем в ході виконання Договору у тому числі, на:
 погодження Графіку Представником Замовника;
 перевірку виконаних робіт/послуг на відповідність Технічним вимогам та
Специфікації обсягів виконання.
Коротка характеристика об’єкта
Завдання проекту полягає в наданні послуг з побудови локальної мережі в приміщеннях
(частина третього поверху, четвертий та п’ятий поверхи) адміністративної будівлі Міністерства
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за адресою: м. Київ,
Чоколовський бульвар, 13. План приміщень наведено в додатку до Технічних вимог.
Монтаж кабелів.
Роботи з прокладання та монтажу кабелів виконувати згідно КДН-45-141-99
"Керівництво по будівництву лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв'язку".
Виконання послуг з побудови локальної мережі
При побудові локальної мережі, виконати наступні роботи:
Монтаж та підключення
У місці встановлення активного мережевого обладнання всі лінії зв'язку мають бути
підключені до закритого розподільчого щитка (патч-панелі). Для підключення по схемі від
портів активного мережевого устаткування - патч-панелі до комп’ютерів на робочих місцях,
використовувати мережеві розетки та патч-корди. Кожна змонтована лінія повинна бути
протестована і промаркована.
Усі компоненти ЛКМ повинні бути виготовлені відомими виробниками з дотриманням
міжнародних сертифікатів якості (ISO 9001, ISO 9002). Для інсталяції (монтажу) локальної
мережі (далі – ЛКМ) використовується кабель, оболонка та ізоляція якого повинні відповідати
вимогам протипожежної безпеки класу LSOH.
Усі необхідні матеріали для встановлення ЛКМ та електричної мережі згідно з
нижченаведеними вимогами у визначеному місці встановлення комп'ютерів та іншого
обладнання на робочих місцях відповідно до стандарту ISO/IEC-11801:2002 забезпечує
Виконавець.
Для встановлення та налаштування мережевого обладнання в середині приміщення
Виконавець повинен використовувати кабельну систему з наступними характеристиками:
- серверна шафа (СШ) повинна бути розміщена на підлозі (згідно проекту) та заземлена
спеціальним контуром заземлення;
- комутаційну шафу (КШ) потрібно розмістити згідно проекту в місці її встановлення на
висоті 2,7 м від рівня підлоги та заземлити;
- кабель проложити на кожному поверсі за підвісною стелею з урахуванням існуючого
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обладнання.
- прокладання горизонтальних ліній зв’язку в приміщеннях (кабінетах) виконати способом,
що не погіршує дизайн приміщень, відповідає вимогам ремонтопридатності та
дооснащення;
- при наявності підвісної стелі прокладання горизонтальних ліній зв’язку потрібно
здійснювати над нею;
- опуски до робочих місць виконати в кабель-каналах (коробах);
- при розрахунку ємності труб та коробів передбачити не менше 30% резерву вільного місця;
- слабкострумові стояки повинні мати резерв не менше 50% по заповненню, мати зручний
вихід по поверхових кабельних трас та бути недалеко від розподільчого пункту;
- при спільному прокладанні телекомунікаційних і
кабелів живлення необхідно
дотримуватися рекомендованих норм мінімальної дистанції між кабелями;
- кабельна лінія звитої пари зі сторони шафи повинна закінчуватися патч-панеллю, а зі
сторони робочого місця – інформаційною розеткою з роз’ємом RJ-45.
Локальна мережа повинна:
- відповідати вимогам державних та міжнародних стандартів;
- відповідати нормам та методикам на проектування, які відповідають вимогам діючих
стандартів;
- надавати можливість адмініструванню, відповідно стандартам;
- використовувати складові, що відповідають технічному рівню діючих стандартів;
- мати гарантії виробника продукції складових ЛКМ.
Локальна мережа повинна бути:
- універсальною, тобто такою що надає можливість використання її як для передачі
основних сигналів існуючого обладнання так і для перспективних видів мережного
обладнання різного призначення;
- створена на принципах відкритої архітектури з заданим стандартним набором основних
технічних характеристик, які забезпечують роботу любої мережної технології;
- гнучкою, тобто такою що забезпечує швидку адаптацію до виробничих потреб;
- такою, що має можливість швидко виявити несправність та відновити зв’язок;
- такою, що забезпечує легке її адміністрування;
- з високим рівнем надійності та низькими експлуатаційними витратами.
Локальна мережа повинна забезпечувати:
- обмін інформацією між обладнанням обробки даних;
- корпоративне використання обчислювальних ресурсів;
- створення умов для централізованого керування ресурсами;
- єдині кабельні та кросові компоненти;
- надійність та зручність в експлуатації;
- забезпечити швидкість передачі інформації: 1/10/25/40/100 Гб/с в залежності від
архітектурного рівня;
- можливість нарощування системи.
Особливі вимоги до виконавця
Досвід побудови локальних мереж, без залучення сторонніх компаній.
Виконавець повинен мати в наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід для виконання послуг.
Необхідною вимогою є створення ЛКМ з урахуванням розташування робочих місць,
оптимізація кабельних каналів, трас, та ін., надання схем та розрахунків, відповідних креслень.
Виконавець зобов’язаний використовувати виключно сертифіковане обладнання, яке
відповідає стандартам і нормам України і дозволяється до експлуатації на території України,
Підключення обладнання робочого місця до ЛКМ та електричної мережі

7

Для підключення комп'ютерів та іншого обладнання на робочих місцях слід передбачити
окремі стаціонарні інформаційні розетки RJ45 та з'єднувальні шнури (патч-корд). Кожний
роз’єм розетки має бути промаркований. Вертикальний спуск кабелю до розетки виконується
у кабель-каналі.
В. ДЕТАЛЬНІ ВИМОГИ
Роботи по створенню локальної мережі виконуватися у відповідності до діючих в
Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і
конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі створення локальної мережі повинна
відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів.
Матеріали, які будуть використовуватись Учасниками для виконання робіт повинні
бути сертифіковані в Україні.
СПЕЦІФІКАЦІЇ
основних матеріалів, виробів і обладнання
Специфікації містять вимоги до технічних характеристик основних матеріалів, виробів,
конструкцій і обладнання.
Для створення локальної мережі постачаються/ використовуються виключно нові, не
бувші у використанні, сучасні/ новітні матеріали, вироби та конструкції.
Окрім зазначених в цих Специфікаціях прийнятними вважаються також матеріали,
вироби, конструкції та якість робіт, які відповідають іншим визнаним міжнародним стандартам
та забезпечують еквівалентний чи більш високий рівень якості. Остаточне вирішення щодо
застосування/відповідності стандартів приймає Замовник.
Зміст Специфікацій
Технічні вимоги до обладнання
Характеристики обладнання та показники його продуктивності (повинні бути не
гіршими або не меншими вказаних нижче значень)
Відповідність
№
Найменування обладнання та його
Значення
(відповідає/не
п/п
характеристики
відповідає)
IР відеокамера
1.
1.1

Клас захисту

1.2

Матриця

1.3

Об'єктив

1.4

Живлення / споживання змінного
струму ± 25%,

1.5

Роздільна здатність

1.6

Кут огляду, в градусах

1.7

Чутливість

1.8

Інфрачервоне підсвічування

не менше IP67,
IK10
типу CMOS або
ССD
не менше 2.8 12мм/F1.4 (кут
огляду 112°-33,8°)
DC12V ±10%, PoE
(802.3af)
не менше 4 Мп
(2688х1520)
не менше112°-33,8°
не менше
0.01Лк/F1.2 AGС
вкл, 0.014Лк/F1.4
AGС вкл, 0 Лк с ІК
Так
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1.9

1.10
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

Дальність інфрачервоного
підсвічування в м

не менше 20 - 30 м

Швидкість запису, кадрів/сек

не менше
2688х1520 - 20
кадрів/с, 1920х1080
- 25 кадрів/с

Комутаційна шафа
Ширина – 600;
Висота -21;
Глибина - 600
Конструкція
19”
Максимальна глибина обладнання, мм
530
Бічні стінки
Знімні
Ввід кабеля
Зверху, знизу, ззаду
Точка доступа Wi-Fi
Не менше ніж 2
Мережевий інтерфейс:
порта Ethernet
10/100/1000
Тип – USB, не
Порт:
менше ніж - 1 шт.,
не гірше - 2.0
Стандарти Wi-Fi:
802.11 a/b/g/n/ac
Пасивне PoE (48В),
Спосіб живлення:
підтримка
802.3af/803.2at
WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise
Безпека бездротового зв’язку:
(WPA/WPA2,
TKIP/AES)
не менше ніж 3
вбудованих 3 dBi
(підтримка 3x3
Частота мережі 2.4 ГГц, 5 ГГц:
MIMO з
просторовим
рознесенням)
VLAN - 802.1Q;
Передове QoS обмеження потоку
даних на
користувача;
Розв’язка гостьового
Передове управління трафіком
трафіку – так;
WMM - голос, відео,
Best Effort, and
Background;
Одночасних
користувачів – не
менше ніж - 200
Габарити (ШхВхГ), не більше, в мм
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802.11a - 6, 9, 12,
18, 24, 36, 48, 54
Mbps;
802.11b - 1, 2, 5.5,
11 Mbps

3.8

Підтримувані швидкості передачі
даних (Мбіт/с)

802.11g - 6, 9, 12,
18, 24, 36, 48, 54
Mbps
802.11n - 6.5 Mbps
to 450 Mbps (MCS0
- MCS23, HT 20/40)
802.11ac - 6.5 Mbps
to 1300 Mbps
(MCS0 - MCS9
NSS1/2/3, VHT
20/40/80)

4.
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Точка доступа Wi-Fi
не менше ніж 2
Мережевий інтерфейс:
порта Ethernet
10/100/1000
Стандарти Wi-Fi:
802.11 a/b/g/n/ac
802.3af PoE
Спосіб живлення:
(Supported Voltage
Range: 44 to 57VDC)
WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise
Безпека бездротового зв’язку:
(WPA/WPA2,
TKIP/AES)
не менше ніж 3
Частота мережі 2.4 ГГц, 5 ГГц:
дводіапазонних 8dBi
VLAN - 802.1Q;
Передове QoS обмеження потоку
даних на
користувача;
Розв’язка гостьового
Передове управління трафіком
трафіку – так;
WMM - голос, відео,
Best Effort, and
Background;
Одночасних
користувачів – не
менше ніж 250
802.11a - 6, 9, 12, 18,
Підтримувані швидкості передачі
24, 36, 48, 54 Mbps;
даних (Мбіт/с)
802.11b - 1, 2, 5.5, 11
Mbps
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802.11g - 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n - 6.5 Mbps to
450 Mbps (MCS0 MCS23, HT 20/40)
802.11ac - 6.5 Mbps
to 1300 Mbps (MCS0
- MCS9 NSS1/2/3,
VHT 20/40/80)
5

Кабель вита пара

5.1

Основні електричні характеристики

5.2

Механічні характеристики

Імпеданс, Ом 100±15
Опір постійному
струму, Ом/100м - ≤
9,35
Швидкість
поширення (не
гірше) - 0,68×с
Матеріал провідника
- Мідний дріт
діаметром 0.57 мм
(23 AWG)
Ізоляція провідника
- поліетилен, діаметр
провідника в ізоляції
1.02 мм
Розтягуюче зусилля,
H - ≤ 80

СПЕЦІФІКАЦІЯ
Обсягів виконання
Специфікація містить узагальнені обсяги послуг з обладнанням та матеріалами, що мають бути
використані та змонтовані на об’єкті.
Специфікацію наведено в «Умовах виконання» Додаток 1 до Запрошення до подання цінових
пропозицій.
С. ПЕРІОД (ГРАФІК) ВИКОНАННЯ ТА ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ
Гарантійний термін змонтованого та прийнятого в експлуатацію обладнання (з моменту
підписання акту приймання-передачі наданих послуг) повинен складати не менше 12 місяців,
гарантійний термін наданих послуг – не менше 12 місяців.
У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) як протягом періоду виконання
Договору, так і впродовж гарантійного періоду, Представник Замовника зобов'язаний
повідомити про це Виконавця (листом, надісланим поштою, факсом, електронною поштою) і
запросити його для складання відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених
недоліків (дефектів). Якщо Виконавець не направив свого представника для складання акту, у
порядку визначеному Представником Замовника, Замовник має право скласти такий акт
одноосібно. В акті фіксуються виявлені недоліки і терміни їх усунення. Виконавець зобов’язаний
за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, зафіксовані таким
Актом. Якщо Виконавець не забезпечить усунення недоліків (дефектів), у строки вказані у Акті,
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Отримувач має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Виконавця, про
усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб.
Гарантійний термін продовжується на час, визначений для усунення недоліків.
Не пізніше 7 (семи) календарних днів після підписання Договору Виконавець має надати
Представнику Замовника Графік виконання послуг.
Термін виконання робіт до 20.12.2020.
Виконавець власними силами здійснює постачання на об‘єкт, приймання, розвантаження,
складування необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, комплектуючих.
Виконавець гарантує відповідність якості придбаних ним матеріалів, що будуть
використовуватись при виконанні робіт, державним стандартам, технічним умовам та наявність
необхідних сертифікатів, технічних паспортів чи інших документів, що підтверджують їх якість,
відповідно до чинного законодавства України.
У разі зміни обсягів робіт, Договір використовуватиметься для обґрунтування Заявки на
додаткові обсяги. Такі додаткові обсяги, що виконані згідно з замовленням представника
Замовника, будуть оплачені згідно зафіксованих розцінок.

[НАЗВА ВИКОНАВЦЯ]
Підпис уповноваженої особи:
Печатка компанії (за наявності)
Місце:
Дата:

[Примітка: Будь ласка ПІДПИШІТЬ та поставте ПЕЧАТКУ (за наявності) на ВСІ сторінки
цього документу.]

ДОДАТОК
до Технічних Вимог № NCS-1-014-SH
«Побудова локальної мережі в адміністративній будівлі Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України»
ПЛАН ПРИМІЩЕНЬ
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ДОДАТОК 3
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NCS-1-014-SH
«Побудова локальної мережі в
адміністративній будівлі Міністерства з
питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України»
[НА БЛАНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ]

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України
01196, Україна, Київ,
площа Лесі Українки,1

Шановні панове,
Ми пропонуємо виконання договору з _____________________ (номер закупівлі _______________) відповідно до «Технічних вимог» та в обсягах визначених «Умовами
виконання», які надаються разом із цією ціновою пропозицією, за ціною договору
_________________________(сума
прописом
і
цифрами)
(______________)
(назва
валюти)_____________.
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 № ____________. 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 30
(тридцяти) діб з кінцевої дати надання цінової пропозиції зазначеної у п.5 Запрошення до
подання цінових пропозицій № ____________.
___________________________________________________
[Підпис уповноваженої особи Виконавця]

Дата: _______________
[День/Місяць/Рік]

П.І.Б. уповноваженої особи Виконавця: _______________________________________
Назва Виконавця: _______________________________________
Адреса:
_______________________________________
_______________________________________
Тел.
___________________
Факс ___________________
Додаток 1: Умови виконання
Додаток 2: Технічні вимоги
[Примітка: Будь ласка ПІДПИШІТЬ та поставте ПЕЧАТКУ (за наявності) на ВСІ сторінки цього документу.]
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ДОДАТОК 4
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NCS-1-014-SH
«Побудова локальної мережі в
адміністративній будівлі Міністерства з
питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України»

ДОГОВІР № _______
м. Київ

___ __________ 2020 року

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі –
Мінреінтеграції), в особі _______________________________, що діє на підставі
______________________________, з другої сторони, і
_________________________________________
(далі
–
Виконавець),
в
особі
____________________________, що діє на підставі ___________________, з другої сторони (далі
разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона),
уклали цей Договір на придбання товарів «___________» (№ ___________) (далі – Договір) про
наступне:
1. Предмет Договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе
зобов’язання надати послуги з побудови локальної мережі Мінреінтеграції Послуги, а
Мінреінтеграції зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором прийняти та
оплатити Послуги відповідно до умов, викладених у Розділі 6 цього Договору.
1.2. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання послуг, які детально описуються
у Додатку 2 «Умови виконання» (далі –Додаток 2) та Додатку 3 «Технічні вимоги» (далі –
Додаток 3) до цього Договору, із забезпеченням належного професійного і кваліфікаційного
рівня, у відповідності до розділу 2 Договору.
1.3. Назва предмету закупівлі – «_______________» (№ _______________).
2. Порядок та умови надання послуг
2.1. Послуги приймаються Мінінтеграції та оформлюються шляхом підписання прийманняпередачі наданих послуг, між Мінінтеграції та Виконавцем послуг.
2.2.
В
ході
надання
послуг,
Представник
Мінінтеграції
–
______________________________________ (далі – Представник Мінінтеграції), проводитиме
контроль за наданням послуг, щоб підтвердити, що Виконавець надає послуги відповідної якості,
згідно з Технічними вимогами та Умовами виконання. Представник Мінінтеграції має право не
прийняти наданні послуги, що не відповідають умовам Технічних вимог та/або Умов виконання.
2.3. Виконавець зобов’язаний негайно, але не пізніше 2 календарних днів після отримання
офіційного повідомлення (листа) від Представника Отримувача (поштою, факсом, електронною
поштою) вжити заходів для усунення усіх дефектів або недоліків вказаних у повідомленні (листі).
2.4. У будь-якому разі, Виконавець зобов’язаний дотримуватися вказівок Представника
Мінінтеграції, якщо ті не суперечать положенням Договору чи чинному законодавству України.
2.5. Не пізніше 7 календарних днів після підписання Договору Виконавець має надати
Представнику Отримувача Графік надання послуг.
2.6. Строк надання послуг становить _____________________.
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2.7. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.
2.8. Виконавець має сплатити усі податки, мита, збори, платежі тощо, згідно із чинним
законодавством України.
3. Гарантія якості та гарантійні зобов’язання
3.1. Якість послуг, що надаються, повинна відповідати вимогам технічних вимог, а також
державним нормам, технічним умовам та загальним вимогам, які пред’являються до послуг цього
типу.
3.2. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації (використання) всіх
встановлених та змонтованих матеріалів та обладнання за призначенням протягом гарантійного
строку за умов дотримання Мінреінтеграції правил їх експлуатації. Гарантійний строк
зазначений в Додатку __ та обчислюється з моменту підписання Акту приймання-передачі
наданих послуг, як зазначено в п. 2.1.
4. Ціна Договору
4.1. Загальна сума Договору складає ____________.
4.2. Виконавець підтверджує, що всі податки та збори та витрати включені до ціни послуг.
4.3. Зміна ціни Договору в бік зменшення (без зміни кількості та якості Товару) приймається
за взаємною згодою Сторін, шляхом складення та підписання Сторонами відповідної додаткової
угоди.
4.4. Загальна вартість Договору ґрунтуватиметься на фактичних об’ємах послуг, що будуть
надані відповідно до Додатку 2 та Додатку 3 до цього Договору.
5. Порядок здійснення оплати
5.1. Оплата за надані послуги здійснюється Мінреінтеграції у безготівковій формі шляхом
перерахування коштів у національній валюті України, на поточний рахунок Виконавця, вказаний
у розділі ___ цього Договору, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Акту
приймання-передачі наданих послуг між Мінреінтеграції на Виконавцем.
5.2. Оплата здійснюється за рахунок коштів Гранту № TF0B0149, датований 28 травня 2019
року від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, який діє у якості розпорядника
грантових коштів різних «Донорів» в рамках Цільового фонду багатьох партнерів для розбудови
миру та відновлення, Категорія (1), у відповідності до положень Статті ІІІ Доповнення до
Грантової Угоди № TF0B0149 (додаткове фінансування «Пілотного проекту подолання наслідків
конфлікту, відновлення та розбудови спроможностей»), підписаної між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку 28 травня 2019 року. Моментом оплати
переданого Товару є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Мінреінтеграції,
що вказаний у розділі 14 цього Договору.
5.3. У разі розірвання цього Договору у випадках, передбачених законодавством України
чи цим Договором, Мінреінтеграції проводиться оплата за фактично виконані послуги.
6. Права та обов’язки Сторін
6.1. Мінреінтеграції зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату Виконавцю наданих послуг на
умовах та у порядку, передбачених цим Договором.
6.1.2. Прийняти послуги, надані на умовах та у порядку передбачених цим Договором.
6.1.3. Забезпечити доступ Виконавцеві до місця надання послуг (місцезнаходження
Отримувача)
6.1.4. Виконувати інші обов´язки, передбачені цим Договором та законодавством України.
6.2. Мінреінтеграції має право:
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6.2.1. Контролювати надання послуг на умовах, встановлених цим Договором.
6.2.2. Приймати надані послуги на умовах та у порядку передбачених цим Договором, крім
випадків, коли Мінреінтеграції має право відмовитись від прийняття виконаних робіт/наданих
послуг.
6.2.3. Залучати технічних експертів або спеціалістів, які мають відповідні дозвільні
документи для перевірки якості надання послуг його відповідності вимогам, встановленим у
Додатках 2,3.
6.2.4. Мати та реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством
України.
6.3. Виконавець зобов’язаний:
6.3.1. Надавати послуги належної якості, та у строки, встановлені цим Договором.
6.3.2. Дозволяти Мінреінтеграції та/або особам, призначеним Мінреінтеграції, а також
забезпечувати отримання дозволу від своїх субпідрядників та консультантів, інспектувати та/або
проводити на вимогу Мінреінтеграції аудит рахунків, записів та інших документів, що мають
відношення до подання цінової пропозиції та виконання Договору.
6.3.3. Виконувати інші обов´язки, передбачені цим Договором та законодавством України.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.
6.4.2. Вимагати дострокового розірвання цього Договору у разі невиконання або
неналежного виконання Мінреінтеграції зобов’язань за цим Договором, письмово повідомивши
(заказним листом з описом) про це Мінреінтеграції. Ці обставини не можуть бути пов’язані із
затримкою надходження бюджетних коштів на рахунок Мінреінтеграції.
6.4.3. На дострокову виконання робіт/надання послуг за письмовим погодженням з
Мінреінтеграції.
6.4.4. Мати та реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством
України.
7. Відповідальність Сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.
7.2. У разі надходження письмового звернення від Виконавця щодо розірвання Договору у
зв’язку з неможливістю його виконання Договір в установленому порядку розривається, а з
Виконавця стягується штраф у розмірі 25 (двадцять п’ять) % вартості Договору.
7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання
зобов’язань за цим Договором.
7.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством
України.
7.5. Нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли
зобов’язання по договору мало бути виконане.
8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під
час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо,
епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’ять) днів з моменту їх виникнення
повідомити про це інші Сторони у письмовій формі.

8

9

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються уповноваженими на це законами України органами.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30
(тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
9. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. Досудовий порядок врегулювання спорів не є обов’язковим.
9.3. У випадку, коли Сторони не досягнуть згоди, спір вирішується у судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.
10. Строк дії Договору
10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до 31 грудня 2020 року, а в
частині виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань – до їх повного виконання.
10.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
11. Інші умови
11.1. Цей Договір з додатками до нього укладається і підписується у двох оригінальних
примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу (один примірник –
Виконавцеві, один примірник – Мінреінтеграції).
11.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі
пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами законодавства України, а також
застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.
11.3. У разі необхідності Сторони можуть, за взаємною згодою, внести до Договору зміни чи
доповнення, що оформлюються додатковою угодою, яка стає невід’ємною частиною Договору та
вступає в силу після підписання та скріплення печатками усіх Сторін.
11.4. Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін та в інших випадках,
передбачених законодавством України. Розірвання оформлюються додатковою угодою та вступає
в силу після її підписання та скріплення печатками усіх Сторін.
11.5. Договір може бути розірваний у разі, якщо Виконавець, був замішаний у корупційних
діях або шахрайстві, як зазначено у п. 11.6. нижче, в процесі конкурентної боротьби за укладання
або виконання Договору.
11.6. У разі, якщо Мінреінтеграції виявить, що Виконавець та/або будь-хто з його
працівників, агентів, субпідрядників, консультантів, постачальників товарів чи послуг, та/або
найманих працівників вдавались до корупційних або шахрайських дій, або до практики змови,
примусу, перешкоджання розслідуванню в процесі конкурентного відбору, або при виконанні
даного Договору, у цьому випадку Мінреінтеграції може припинити залучення Виконавця за
Договором і дію Договору, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 14 днів до
припинення дії Договору.
11.7. Постачальник дозволяє Міжнародному банку реконструкції та розвитку (далі – Банк)
і/або особам, призначеним Банком, а також має забезпечити отримання дозволу від своїх
Субпідрядників та консультантів, інспектувати та/або проводити на вимогу Банку аудит рахунків,
записів та інших документів, що мають відношення до подання цінової пропозиції та виконання
Договору. Звертаємо увагу Виконавця, його Субпідрядників та консультантів на п.11.6. цього
Договору та Додатку 1, 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 (включаючи визнання Виконавця таким, що не
відповідає критеріям, але не обмежуючись цим, відповідно до стандартних процедур Банку щодо
застосування санкцій).
11.8. Сторони несуть повну відповідальність за достовірність вказаних ними у цьому
9
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Договорі свого місцезнаходження та інших реквізитів і зобов'язуються письмово повідомити інші
Сторони (шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням) про їх зміну не пізніше 7
(семи) календарних днів після настання таких змін, а у разі неповідомлення несуть ризик настання
пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
11.9. Протягом дії цього Договору Мінреінтеграції має право зменшити кількість послуг, яка
передбачена у Додатку 2 і Додатку 3. У разі такого зменшення обсягів послуг ціна Договору
зменшується в залежності від зміни обсягів закупівлі. Зазначена зміна приймається за взаємною
згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою, яка стає невід’ємною частиною Договору
та вступає в силу після підписання усіма Сторонами.
11.10. Одностороння відмова від виконання зобов’язань, що виникли у Сторін на підставі
укладення цього Договору, не допускається, крім випадків передбачених цим Договором.
12. Додатки до Договору
12.1. Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору з моменту їх
складення та підписання Сторонами.
12.2. Невід’ємною частиною цього Договору є:
Додаток 1 «Політика Банку щодо практики запобігання корупції та шахрайству»;
Додаток 2 «Умови виконання»;
Додаток 3 «Технічні вимоги».
13. Місцезнаходження та реквізити Сторін
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Додаток 1
До Договору № ________________
від «___»_________ 2020 р

Політика Банку щодо практики запобігання корупції та
шахрайству
(текст у Додатку 1 змінам не підлягає)
«Керівництво МБРР із закупівель для Позичальників інвестиційних проектів» (липень
2016 року, переглянуте в листопаді 2017 та серпні 2018 року) (далі – Керівництво із
закупівель):

Шахрайство та корупція
1. Мета
1.1 Антикорупційні настанови Банку та це доповнення застосовуються до закупівель в рамках
операцій Банку з фінансування інвестиційних проектів.
2. Вимоги
2.1 Банк вимагає від Позичальників (включаючи отримувачів фінансування від Банку); учасників
торгів (тих, хто подав заявки/пропозиції), консультантів, підрядників та постачальників;
будь-яких субпідрядників, субконсультантів, надавачів послуг або постачальників; будьяких агентів (заявлених чи ні); та їх співробітників дотримуватись найвищих етичних
стандартів під час процесу закупівель, відбору та виконання контрактів, що фінансуються
Банком, та утримуватись від шахрайства та корупції.
2.2 З цією метою Банк:
a. Визначає, для цілей цього пункту, наведені нижче терміни таким чином:
(i)

“корупційні дії” – це пропонування, надання, отримання або вимагання,
прямо чи опосередковано, будь-чого цінного з метою неналежного впливу на дії
іншої сторони;

(ii)
“шахрайські дії” – це будь-які дії або бездіяльність, включаючи викривлення
інформації, які навмисно або ненавмисно вводять в оману або намагаються ввести
в оману сторону для отримання фінансової або іншої вигоди або уникнення
виконання обов’язків;
(iii)
“дії щодо змови” – це домовленості між двома або більше сторонами,
спрямовані на досягнення неналежної мети, включаючи неналежний вплив на дії
іншої сторони;
(iv)
“дії щодо примушування” – це негативний вплив або завдання шкоди, або
погрози негативно вплинути чи завдати шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій
стороні або її майну для здійснення неналежного впливу на дії сторони;
(v)

“перешкоджаючі дії” - це
(a) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування важливих для
розслідування доказів або надання неправдивих заяв слідчим з метою
суттєво завадити розслідуванню Банком звинувачень в корупційних або
шахрайських діях, діях щодо змови або примушування, та/або погрози,
домагання або залякування будь-якої сторони з метою недопущення
1
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розкриття нею відомостей, важливих для проведення розслідування, або
подальшого проведення розслідування, або
(b) дії, спрямовані на суттєве перешкоджання реалізації Банком права на
інспектування та аудит відповідно до пункту 2.2 е. нижче.
b. Відхиляє пропозицію щодо присудження контракту, якщо Банком буде з’ясовано, що
рекомендований для укладання контракту консультант або його співробітники, агенти,
субконсультанти, субпідрядники, надавачі послуг, постачальники та/або їх
співробітники прямо чи опосередковано брали участь у корупційних або шахрайських
діях, діях щодо змови або примушування або перешкоджаючих діях під час участі у
конкурсі щодо зазначеного контракту;
c. На додаток до засобів правового захисту, визначених у відповідній угоді про позику,
може вживати відповідні заходи, включаючи оголошення про порушення процедур
закупівель, якщо Банком буде встановлено, що представники Позичальника або будьякого з отримувачів будь-якої частини коштів Позики брали участь у корупційних або
шахрайських діях, діях щодо змови або примушування або перешкоджаючих діях під час
процесу відбору або виконання зазначеного контракту, і що Позичальником не було
вжито своєчасних та належних заходів, що є задовільними на думку Банку, з метою
реагування на такі дії на момент їх виникнення, включаючи відсутність своєчасного
інформування Банку про такі дії;
d. Відповідно до Антикорупційних настанов Банку та згідно з поширеною на цей час
санкційною політикою та процедурами Банку, може застосувати санкції до фірми або
фізичної особи на невизначений або визначений період часу, включаючи публічне
оголошення про позбавлення такої фірми або фізичної особи права: (i) на присудження
контракту, що фінансується Банком, або отримання від нього будь-якої фінансової чи
іншої вигоди1; (ii) на пропонування2 в якості субпідрядника, консультанта, виробника,
постачальника або надавача послуг іншої фірми, яка має право на присудження
контракту, що фінансується Банком; та (ііі) на отримання коштів в рамках будь-якої
позики, наданої Банком, або на будь-яку подальшу участь у підготовці або реалізації
проекту, що фінансується Банком;
Вимагає включення до тендерної документації/запрошення до надання пропозицій та до
контрактів, що фінансуються за рахунок позики Банку, вимоги до учасників (тих, хто подає
заявки/пропозиції), консультантів, підрядників та постачальників, їх субпідрядників,
субконсультантів, надавачів послуг, постачальників, агентів дозволити Банку інспектувати 3
Дл я ун и к н е н ня с ум ні ві в, по з ба в ле н н я с то р о н и, до я ко ї за сто со в а н о са нк ц ії, пр ав а на
пр ис уд ж е н н я ко н тр а к т у м ає по ш ир ю ва т ись, без о б м е же нь , н а (і) по д а н ня з ая в к и н а
пер ед к ва л іфі к ац і ю, ви сло в ле н н я і н тер ес у в на да н н і ко нс ул ь та ц і й н и х по с л уг та по да н н я
зая во к, пр ям о ч и в я к о ст і пр о по но ва но го с у б пі др яд н и ка, пр о по но в ано го ко нс ул ь та н та,
пр о по но ва но го в ир о б н и ка або по ст ача л ь ни к а або но м і но в а но го н а да вач а по с л уг що до
цьо го ко нтр а кт у, т а ( іі) в не се н ня до по в н ен ь а бо зм і н, що с пр ич и н яю ть с ут тє в у
м о д иф ік а ці ю і с н уючо г о ко н тр а к т у.
2
Пр о по но ва н и й с уб п і д р яд н и к, пр о по но в а н и й ко н с ул ь та н т, пр о по но ва н и й в ир о б н ик а бо
по с та ча ль н и х або пр о по но ва н и й на да ва ч по с л уг ( в ико р и сто в ую тьс я р із ні на з в и в
за ле ж но с ті в ід ко н кр ет но ї те н дер но ї до к у м ен та ц ії) це то й, х то б ув ( i) вк л юче н и й
ко нс ул ь та н то м до пе р ед к ва лі фі ка ц і й но ї за яв к и чер е з с п е ц ифі ч н и й та на дз в ича й но
ва ж л ив и й до с ві д та но у - х а у, що з аб ез пе ч ую т ь ві д по в і д ніс ть уч ас н и ка кв ал іф і ка ці й н им
в им о г ам з а ко н кр е т но ю зая в ко ю ; або ( ii ) пр из на че н и й По з ича ль н и ко м .
3
У цьо м у ко н те кс ті і н сп ек ц ії но ся ть с лі дч и й хар а кт ер (е кс п ер т и за) . В о н и в к лю чаю т ь
за хо д и із в ст а но в л е н н я ф а кт ів , що вж и ва ю тьс я Ба н ко м а бо о со бам и, пр и з нач ен им и
Бан ко м , д л я р е аг ув а н н я на ко н кр е т ні п и та н н я , що с то с ую т ьс я р о з с лі д ув а нь /а уд и т ів , я к то
о ці н к а пр а в д иво ст і з в и н ув аче нь у м о ж л и во м у ша хр а й ст в і та ко р уп ц і ї, ш л я хо м
в ико р и ст а н ня н а ле ж н и х м е ха ні зм і в. Т а ка ді я л ьн іс ть в к лю чає, н е о бм еж ую ч ис ь: до с т уп та
о гл я д фі н ан со во ї до к у м ен та ц ії та і нфо р м а ці ї фір м и а бо фі з ич но ї о со б и, з н ят т я ко п і й у
р азі нео б х ід но ст і; до с т уп та о г л я д б уд ь - я к и х ін ш и х до к ум е нт і в, да н и х та і н фо р м а ц ії ( у
1

1
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всі рахунки, записи та інші документи, що стосуються процесу закупівель, відбору та/або
виконання контракту, а також дозволити їх аудит призначеними Банком аудиторами.

па п ер о во м у
а бо
е ле к тр о н но м у
в и г ля ді ),
що
в ва жа ю тьс я
ва ж л ив им и
для
р о зс лі д ув а н ня /а уд и т у, та з н я тт я ко пі й у р аз і нео б хі д но с т і; о п и т ув а н н я с пі вр о бі т н и кі в т а
ін ш и х ві д по ві д н и х о сі б; з ді йс н е нн я фі зи ч н и х і нс пе к ц і й та в иї зд і в на м іс ц е; о тр им а н ня
пі д т вер д же нь і нфо р м ац ії з бо к у тр е т і х о с іб .
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ДОДАТОК 5
до Запрошення до подання цінових
пропозицій № NCS-1-014-SH
«Побудова локальної мережі в
адміністративній будівлі Міністерства з
питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСВІД
[Використовуючи форму, наведену нижче, просимо надати стислий опис, включаючи досвід (в
роках) надання специфічних послуг що мають відношення до завдання.]

Повна назва Учасника

Досвід надання
аналогічних послуг

Юридична адреса
Учасника
Телефон:
Ел.пошта (веб-сторінка):
[Використовуючи форму, наведену нижче, просимо надати інформацію про кожне завдання, що
підтверджує наявність в Учасника відповідного досвіду]
Дата
(період)

Назва завдання
(договору)/стислий
опис результатів

Назва
замовника та
країни, де
виконувалось
завдання

Приблизна
вартість
договору
(еквівалент в
доларах США)

Функція в рамках
виконання завдання

[НАЗВА ВИКОНАВЦЯ]
Підпис уповноваженої особи:
Печатка компанії (за наявності)
Місце:
Дата:

[Примітка: Будь ласка ПІДПИШІТЬ та поставте ПЕЧАТКУ (за наявності) на ВСІ сторінки
цього документу.]
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