
 
ЗАПИТ 

цінових пропозицій 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної 
адміністрації 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02498725 
1.3. Місцезнаходження: 99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2, каб. №701  
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: Р/р 35227001000155 та р/р 35427012000364 та р/р 
35421001001143 в Головному управлінні Державної казначейської служби України в м. 
Севастополі 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв'язку, e-mail): Іванців Михайло Михайлович - начальник відділу комплектації і 
маркетингу УКБ СМДА; 99011 м. Севастополь, вул. Леніна, 2, каб. №707; тел.: (0692) 54-32-29, 
тел./факс: (0692) 54-39-76;  uks.sgga.to@mail.ru 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 
Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації (ЄДРПОУ  
02498725) 
2. Фінансування закупівлі: 
2.1 Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету 
2.2 Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, 
не для оприлюднення):  
2.3 Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення): 
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у 
разі наявності): www.sev.gov.ua 
5. Інформація про предмет закупівлі:  
5.1. Найменування предмета закупівлі: 31.10.3. Установки електрогенераторні та перетворювачі 
обертові електричні (придбання установки електрогенераторної з дизельним двигуном 
внутрішнього згорання для об’єкту «Інженерні мережі для функціонування критої спортивної 
споруди з штучним льодовим покриттям по вул. Загородна балка, 1») 
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частини (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами, у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 1 комплект. 
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: грудень 2012р. 
6. Основні умови договору відповідно до розділу IX Закону України „Про здійснення державних 
закупівель” та чинного законодавства 
7. Строк дії цінових пропозицій 120 календарних днів 
8. Подання цінових пропозицій: 
8.1. Місце та спосіб подання  м. Севастополь, вул. Леніна, 2, каб. №706, 99011 особисто або 
поштою 
8.2. Строк: 11.12.2012р. до 10 год.30 хв. 
9. Розкриття цінових пропозицій: 
9.1. Місце: м. Севастополь, вул. Леніна, 2, каб. №706, 99011 
9.2. Дата: 11.12.2012р.  
9.3. Час. 14 год. 30 хв. 
10. Додаткова інформація: При підготовці цінових пропозицій, учасникам процедури закупівлі 
необхідно врахувати інструкцію з підготовки цінових пропозицій. Довідкова інформація за 
телефоном (0692) 54-32-29. 
Голова  комітету з конкурсних торгів УКБ СМДА – 
начальник кошторисно-договірного 
відділу УКБ СМДА                                                                                                            О.І.Патрікєєва 
Виконавець: 
секретар  комітету з конкурсних торгів УКБ СМДА- 
Білоконна Тетяна Вікторівна (0692) 54-25-39, 54-48-73 
 



 
ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
1. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в 
подальшому змінена. Цінова пропозиція (за формою наведеною у 
додатку № 1) подається у письмовій формі з підписом учасника, прошита, пронумерована та 
скріплена печаткою на кожній сторінці. Проект договору про закупівлю (за формою наведеною         
у додатку № 4), документи згідно переліку (додаток № 2), підтвердження відповідності предмета 
закупівлі згідно до технічного завдання (додаток №3) в запечатаному конверті не 
пізніше кінцевого терміну їх подання. На конверті необхідно зазначити найменування і адресу 
замовника, назву предмету закупівлі, а також адресу, номери контактних телефонів, назву та 
електронну адресу учасника (додаток №5).  В місцях склеювання конверту повинні міститися 
підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника. Якщо конверт не запечатаний або не 
промаркований у відповідності вищезазначеними вимогами замовника, Замовник не несе 
відповідальності за не правильне або передчасне відкриття пропозиції. Відповідальність за 
помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів Замовника та 
підписаних відповідним чином, несе Учасник. 
               2. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій:  
- спосіб подання пропозицій : особисто або поштою 
- місце подання пропозицій: 99011, м.Севастополь, вул.Леніна, 2 кабінет 706 
- кінцевий строк подання пропозицій  (дата, час): 11.12.2012 року до 10 год.30 хв. 
             3. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
- місце розкриття пропозицій: 99011 м. Севастополь, вул. Леніна, 2 каб.706 
- дата та час розкриття пропозицій : 11.12.2012 року о  14 год. 30 хв. 

4. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються 
українською або російською мовою в 1-му примірнику. 

5. Валютною пропозиції є національна валюта України – гривня. Оплата буде 
здійснюватись в українських гривнях. 

6. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам 
Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених ст. 17 Закону України „Про здійснення 
державних закупівель” Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде 
віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених в    додатку № 2 інструкції з 
підготовки цінових пропозицій, розцінюється як невідповідність 
пропозиції умовам запиту. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції 
документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони 
вимагаються цією інструкцією з підготовки цінових пропозицій, він повинен 
надати щодо цього письмове пояснення. 

Термін дії пропозиції – 120 днів. 
 
 7. Методика розрахунку ціни пропозиції: 
7.1 Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з 

урахуванням податків і зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, 
витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, а також усіх інших витрат включаючи 
вартість паливно-мастильних матеріалів для проведення пуско-налагоджувальних робіт після 
монтажу на об’єкті. 

7.2 В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який 
пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та 
технічних вимогах (додаток № 3) Інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно 
виводиться загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ. 

7.3 Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в 
ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції 
конкурсних торгів. 

  7.4. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна: 
 бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів; 
 бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства України; 
 включати всi витрати на: 



 
 сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним 
законодавством України; 

 транспортування предмету закупівлі до мiсця, зазначеного у «Загальній інформації про 
торги (конкурсні торги)»на умовах СІР (для товарів, що постачаються в межах України) чи 
DDP (для товарів, що надаються з-за кордону) за правилами ІНКОТЕРМС-2000; 

 Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена  чітко та остаточно без будь-яких 
посилань, обмежень або застережень. 

 
8. Методика оцінки цінової пропозиції: 

           8.1 Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав 
пропозицію, що відповідає вимогам, зазначеним у  цьому запиті цінових пропозицій, та має 
найнижчу ціну. 
          8.2. Якщо цінова пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється Замовником і не 
може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання 
невідповідних відхилень або застережень. 
          8.3. У випадку однакового значення ціни, переможець визначається шляхом голосування 
членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш 
двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний 
голос має Голова комітету з конкурсних торгів. 

 
              9. Відмова в участі у процедурі закупівлі та їх відміна. 
Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі у разі, коли:  
1) учасник визнаний  в установленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита 
ліквідаційна процедура. 
2) він має незаперечні докази того, що учасник дає або погоджується дати прямо чи 
опосередковано будь-якій посадовій особі замовника винагороду в будь-якій формі з метою 
вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або 
застосування замовником певної процедури закупівлі; 
3) учасник був притягнутий згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних 
закупівель корупційного правопорушення; 
4) виявлено факт участі  учасника у змові; 
5) фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято 
або не погашено в установленому законом порядку;  
6) посадова особа учасника, яку уповноважено учасником представляти  його інтереси під час 
проведення  процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято 
або не погашено в установленому законом порядку; 
7) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною 
особою з іншими учасниками процедури закупівлі; 
8) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору 
про закупівлю. 
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може 
відхилити цінову пропозицію  учасника, у разі якщо: 

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 
- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.  

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав 
надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня  
прийняття  Замовником відповідного рішення. 

 10. Замовник  відміняє торги у разі:  
- відсутності подальшої потреби закупівлі  товару; 
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань 
державних закупівель; 
- виявлення факту змови учасників; 



 
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, 
оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим  Законом; 
- подання для участі у торгах  менше двох пропозицій конкурсних торгів, а у разі здійснення 
закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше двох пропозицій; 
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; 
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.  

11. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: 
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником 
на фінансування закупівлі; 
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. 
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товару. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається 
замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня 
прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього 
Закону. 

12. Інша інформація. 
           1.Замовник визначає переможця з числа учасників, пропозиції яких не було відхилено. 
Загальний строк розгляду цінових пропозицій та визначення переможця не перевищує 5 днів з дня 
розкриття цінових пропозицій. 
           2. Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного 
робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю 
процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам повідомлення 
про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та 
місцезнаходження учасника-переможця. 
           3.Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до умов договору 
(додаток №4), у строк не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової 
пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця. 
           4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у 
тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Умови договору про 
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання  до виконання зобов’язань сторонами у 
повному обсязі, крім випадків: 
а) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 
б) зміни ціни за одиницю товару не більше як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару 
на ринку за умови, що зазначена зміна не приведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 
в) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення 
суми, визначеної у договорі; 
г) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі 
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 
продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за 
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі; 
д) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості та якості товарів; 
є) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 
ж) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, 
регульованих цін і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1 
 
Цінова форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен 

відступати від даної форми.  
 

ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" 
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій 

на закупівлю 31.10.3 Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні 
(Придбання установки електрогенераторної з дизельним двигуном внутрішнього згорання для 
об’єкту «Інженерні сіті для функціювання критої спортивної споруди з штучним льодовим 
покриттям по вул.Загородна балка,1 ».)  - 1 комплект, згідно з вимогами Замовника торгів. 
 

Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання 
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, 
зазначених нижче за наступними цінами: 
 

№пп Найменування товару  Од. 

виміру

кількість Ціна за 
одиницю 

без ПДВ 
(грн.) 

ПДВ 

(грн.) 

Вартість  

з ПДВ 

(грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дизель-генератор потужністю 
33 кВа у комплекті 
 
 

К-т 1    

                                                                                                                                                              ∑=  

* Ціна за одиницю має враховувати всі затрати учасника (постачальника) на 
транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів 
(обов’язкових платежів) тощо, включаючи вартість паливно-мастильних матеріалів для 
проведення пуско-налагоджувальних робіт після монтажу на об’єкті. 

Вартість пропозиції (прописом)____________________________________(грн. з ПДВ) 
1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі 

умови, передбачені Договором. 
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня 

розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і 
може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції 
згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої 
пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із 
Замовником не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації в державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, 
але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця. 
 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою 
 
 
 



 
 

Додаток 2 
 

ДОКУМЕНТИ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА  
 ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
1. Наявність документального підтвердження того, що учасник - юридична особа 
здійснює господарську діяльність: 
1.1.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про учасника: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);  
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);  
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма. 

1.2 Копія Статуту або іншого установчого документу зі змінами (у разі їх наявності), 
завірену учасником; 
1.3 Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал); 
1.4 Копію довідки про включення учасника торгів до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України( ЄДРПОУ) (для юридичних осіб); 
1.5.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних  осіб). 
1.6.Копія документів про призначення керівника. 
1.7.Копія паспорту керівника 
1.8.Виписку з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреність, доручення або інший 
документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів: 
протоколу розкриття, договору на виконання робіт( у разі наявності). 
1.9.Довідка про призначення  відповідального за підготовку цінової пропозиції. 
1.10.Довідка встановленого зразка на відповідального працівника про те, що він не судимий і не 
притягувався за корупційного правопорушення,  отриману учасником на момент підготовки 
учасника цінової пропозиції (Форма ІП-1). 
2.Довідка (оригінал) з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим 
платежам до бюджету дійсної на дату розкриття  цінової пропозиції. 
3.Довідка (оригінал) про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку 
банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, отриману учасником на момент 
підготовки учасника цінової пропозиції.  
 4.Детальний опис, з технічними характеристиками (згідно з технічним завданням) 
запропонованого Товару із зазначенням виробника; 
5.   Копія Сертифіката якості (відповідності).  
6. Проект договору. 
* Копії документів мають бути належним чином посвідчені («копія вірна»), завірені підписом 
уповноваженої посадової особи Учасника та власною печаткою (при наявності), крім оригіналів 
документів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 3 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Таблиця відповідності  характеристики обладнання, що пропонуються Вами, повинна 
відповідати технічним вимогам  запиту цінової пропозиції.  У випадку відсутності відповіді на 
будь-який з пунктів технічних вимог це повністю буде віднесено на ризик Учасника та може 
служити підставою для відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає вимогам  запиту 
цінової пропозиції. Пропонуєме обладнання (товар) повинно бути новим, таким, що не 
використовувалось і не виставлялось на виставці. 
 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ І КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ: 

 
Основні технічні характеристики. 

• Наявність європейського сертифікату відповідності. 
• Резервна потужність – не менше 33 кВА /25,5 кВт 
• Струм – змінний. 
• Номінальна напруга – 400/230В. 
• Номінальна частота – 50Гц. 
• Коефіцієнт потужності – 0,8. 
• Швидкість обертів двигуна – 1500 об./хв. 
• Автоматичний регулятор обертів двигуна, відхилення від номінальної частоти (не більше) 

- ±5%. 
• Моторесурс двигуна (не менше) – 50 000 мотогодин. 
• Коефіцієнт нелінійні спотворення – ≤1%. 
• Ємність паливного баку (не менше) – 100 л.   
• Рівень шуму при 100% навантаженні (максимальна потужність) на відстані 7 м. від дизель-

генератора (не більше) – 79.4дБ. 
• Гарантія на дизель-генератор (не менше) – 24 місяці. 

Комплектація дизель-генератора. 
• Шумопоглинаючий всепогодній капот. 
• Промисловий двигун. 
• Радіатор для охолодження двигуна. 
• Синхронний генератор змінного струму. 
• Сталева рама з віброізоляторами, на якій встановлюється двигун та генератор (збірка 

завода-виробника). 
• Металевий паливний бак вмонтований в раму. 
• Електричний стартер 12 В. 
• Автоматичний пристрій підзарядки акумуляторних батарей. 
• Автоматичний пристрій підігріву антифризу двигуна. 
• Система екстреної зупинки станції з сигналізацією аварійної ситуації. 
• Автоматичний електронний регулятор напруги. 
• Вихідний автоматичний вимикач. 
• Мікропроцесорна панель керування. 
• Промисловий глушник, понижуючий рівень шуму не менше ніж на 12дБ. 
• Панель автоматичного включення резерву (АВР) на базі перекидного рубильника з 

моторприводом, з функцією ручного керування. 
• Шафа  з АВР 
• Захисні грати для гарячих та обертових частин. 



 
• Повітряний фільтр. 
• Мастильний фільтр. 
• Паливний фільтр. 
• Акумуляторна батарея з кабелями і клемами на 12 В. 
• Зарядний генератор для акумулятора 12 В. 
• Зарядний пристрій для акумулятора 12 В. 
• Кнопка аварійної зупинки дизель-генератора. 
• Комплект експлуатаційно-технічної документації (на російській або українській мові). 
• Система охолодження заповнена антифризом згідно формуляру. 
• Система масляна заповнена маслом згідно формуляру. 
• Система паливна заповнена дизельним пальним в кількості необхідній для проведення 

пуско-наладочних робіт (не менше 30%) 
Вимоги до двигуна. 

• Дизельний  двигун внутрішнього згорання виробництва провідних світових компаній 
(VOLVO, SCANIA, IVECO, JONH DEERE, Caterpillar або еквівалент), модельного ряду не 
раніше 2010 року. 

• 4-х тактний. 
• Система охолодження – водяна. 
• Регулятор обертів двигуна – електронний. 
• Клас регулятора – ISO8528. 
• Інтервали заміни моторного мастила –  не менше 250 мотогодин. 

Вимоги до генератора змінного струму. 
• Генератор Leroy Somer , STAMFORD або еквівалент, модельного ряду не раніше 2010 

року. 
• Синхронний. 
• Кількість підшипників – 1. 
• Клас ізоляції – H. 
• Клас захисту – IP23. 
• Система збудження – шунт. 
• Стабільність напруги на виході - ±0,5%. 
• Коефіцієнт гармонік – не більше 2%. 

Вимоги до панелі керування. 
• Мікропроцесорна панель керування серії PowerWizard 1.0 або еквівалент. 
• Виміри та індикація: 

1. Фазна напруга генератора, 
2. Лінійна напруга генератора, 
3. Частота генератора, 
4. Струм по фазах, 
5. Повна потужність кВА, 
6. Мотогодини, 
7. Температура антифризу, 
8. Тиск мастила, 
9. Частота обертів двигуна, 
10. Напруга акумуляторних батарей. 
11. Рівень залишку палива в паливному баку. 

• Аварійна зупинка: 
1. Невдалий старт, 



 
2. Низький тиск мастила, 
3. Висока температура двигуна, 
4. Підвищена частота обертів двигуна, 
5. Обрив датчика обертів двигуна. 

• Попереджувальні сигнали: 
1. Висока/низька напруга акумуляторної батареї, 
2. Вихід з ладу зарядного пристрою, 
3. Низька швидкість обертів двигуна. 

• Два дискретних виходи (аварійна зупинка, попереджувальні сигнали). 
• Журнал реєстрації несправностей с записом не менше 20 випадків (назва випадку, 

кількість годин експлуатації двигуна при першому виявленні випадку, кількість годин 
експлуатації при останньому виявленні випадку). 

Вимоги до шафи автоматичного включення резерву 
• Шафа автоматичного включення резерву (АВР) на базі перекидного рубильника з мотор 

приводом, з функцією ручного керування та блокування на 50 А, в кількості одна штука, 
адаптована до пропонуємого дизель-генератора. 

• Світлова індикація наявності напруги на вводах. 
• Паспорт на виріб заводу виробника. 

Необхідні документи. 
• Документи авторизації постачальника дизель-генератора в Україні. 
 
 

Учасник запиту цінових пропозицій повинен надати в складі своєї пропозиції  
документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі (Товару) 
технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються  Замовником, а саме копії або 
оригінали формулярів (паспортів) на пропонований Товар в яких вказано його технічні 
характеристики. Додатково надати  габаритні креслення та фотокартки прототипу предмету 
закупівлі. 
 

Начальник відділу комплектації і маркетингу                                       М.М.Іванців 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 4 
 

Умови договору про закупівлю 
 

 * Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової 
пропозиції  (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури 
закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю 
до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів 
закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого 
зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю – ч.5 ст.40 
Закону  

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _______ 
м. Севастополь                                          “___“__________20___ р. 

        Управління капітального будівництва СМДА в особі начальника Данцева Сергія Івановича,  що 
діє  на підставі Положення  надалі - Покупець з одного боку, та___________________________ 
надалі - Постачальник в особі _____________________________, що діє на підставі ____________, 
з другого боку, що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей 
Договір про наведене нижче: 

I. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 
              1.1. Постачальник на умовах, передбачених цим Договором, зобов'язується  поставити  
Покупцю зазначену у таблиці установку електрогенераторну з дизельним двигуном внутрішнього 
згорання для об’єкту «Інженерні мережі для функціювання критої спортивної споруди з штучним 
льодовим покриттям по вул..Загородна балка,1 ».) : 
№пп Найменування обладнання Одиниця

виміру 
Кіль
кість

Ціна (грн.) Вартість 
(грн.) 

1 Дизель-генератор потужністю 33 кВа у комплекті К-т 1   
                                                                                                                          Всього  

                                                                                                                      В т.ч. ПДВ  
 
  надалі – (Товар), згідно Державного  класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 код 31.10.3,  у 
кількості, у строки, за ціною та з якісними характеристиками, узгодженими Сторонами   цим 
Договором для подальшого монтажу на об’єкті. 

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 
2.1. Якість та комплектність Товару, що постачається, повинні відповідати нормам, 

стандартам якісних показників і технічних вимог, установлених чинними нормативними актами 
України й умовами цього Договору, до кожного виду Товару. 

Постачальник зобов'язується надати Покупцеві до здійснення або разом із здійсненням 
постачання, що визначається у Специфікації, технічну документацію на кожен вид Товару, що 
постачається  (ДСТУ, ТУ, креслення і т.д.). 

2.2. Приймання товару за якістю здійснюється відповідно технічним характеристикам, 
встановлених заводом-виробником для відповідної марки обладнання, що є об’єктом поставки. 

2.3.  Постачальник гарантує якість Товару, що постачається, протягом 12 місяців, його 
відповідність чинним нормам ДСТУ (ТУ) в Україні та відповідає перед Покупцем за всіма гарантійними 
зобов'язаннями. Гарантія поширюється на всі складові Товару, вузли, частини і механізми Продукції, що 
поставляється Постачальником, за умови дотримання Покупцем встановлених вимог і норм експлуатації 
даного Товару і відсутності механічних ушкоджень на ньому, які виникли з вини Покупця. Гарантійний 
термін на Товар зазначається у відповідній технічній документації на нього і може бути додатково 
збільшений/зменшений Сторонами у Специфікації до цього Договору. 

У разі наявності декількох гарантійних термінів на Товар (гарантійний термін експлуатації, 
гарантійний термін збереження, гарантійний термін придатності), Постачальник зобов'язується письмово 
сповістити про це Покупця, при цьому такі терміни повинні бути зазначені в Специфікації до цього 
Договору. 

2.3. У разі виходу з  ладу Товару протягом  гарантійного терміну, Постачальник за свій рахунок 
замінює його новим доброякісним Товаром протягом 14 календарних днів з моменту письмового 



 
звернення (повідомлення) Покупця. 

У разі виявлення прихованих недоліків у Товарі протягом гарантійного періоду, Постачальник за 
свій рахунок замінює його новим доброякісним Товаром протягом 14 календарних днів з моменту 
письмового звернення (повідомлення) Покупця. 

Якщо усунення дефектів або прихованих недоліків здійснюється Покупцем, Постачальник 
зобов'язаний відшкодувати йому пов'язані з цим витрати, протягом 14 календарних днів з моменту 
пред'явлення такої вимоги  (повідомлення) Покупцем. 

2.4. Заміна Товару в період гарантійного терміну підтверджується відповідним Актом, складеним 
представниками Сторін. 

2.5. У разі виявлення прихованих недоліків Товару (неякісності) протягом 14 календарних днів з 
моменту виявлення таких недоліків має бути складений Акт про приховані недоліки (неякісність), з 
обов'язковою присутністю уповноважених представників Покупця і Постачальника.  

Акт про приховані недоліки (неякісність) має бути складений у межах встановленого гарантійного 
терміну. 

Прихованими недоліками визнаються такі недоліки, що не могли бути виявлені при звичайній для 
такого виду Товару перевірці і були виявлені лише в процесі обробки, підготовки до монтажу, у процесі 
монтажу, іспиту, використання і збереження Товару. 

2.6. Кількість Товару, що підлягає постачанню, визначається відповідно до письмового 
замовлення Покупця і може коригуватись залежно від потреб Покупця та виділених коштів. 

2.7. Вимоги щодо якості предмета Договору та будь-якої з його частин не можуть 
змінюватися, окрім, якщо ці зміни не пов’язані зі зміною номенклатурних позицій товарів або з 
покращенням умов щодо якості предмета договору та будь-якої з його частин. 

III. СУМА ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ 

3.1 Ціна Товару, що поставляється за цим Договором, визначається з урахуванням умов 
поставки визначених у розділі V  цього Договору. 

3.2. Загальна сума Договору становить ___ грн. у т. ч. ПДВ ___ грн. У вартість товару 
включено вартість із завантаження/вивантаження товару на об’єкті. 

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 
IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

4.1.Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем за товар на умовах 100% передплати  
у національній валюті України в розмірі____________ гривень шляхом безготівкового 
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника по наданому рахунку на 
оплату. 

4.2. Фінансування поставки за цим Договором здійснюється за рахунок 
_____________________________________________________________________________________ 

             4.3. Оплата поставки, яку належить здійснити Покупцю у 2012 році за цим Договором, 
здійснюється з рахунку № ___________________, який відкрито у Головному управлінні Державної 
казначейської служби України у м.Севастополі для фінансування об’єкту  «Інженерні мережі для 
функціонування критої спортивної споруди з штучним льодовим покриттям по вул. 
Загородна балка, 1»  за умови фактичного надходження коштів на вказаний вище рахунок з 
врахуванням вимог ст.48 розділу II Бюджетного кодексу України. 
            4.4. Покупець обслуговується в Головному управлінні Державної казначейської служби  
України в місті Севастополь.  

V. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРУ 

            5.1. Строк поставки товару становить ___ днів з дня надходження 100% передплати на 

рахунок Постачальника. 

 5.2. Поставка Товару здійснюється в порядку, строки та на умовах, погоджених Сторонами у 
цьому Договорі. 

5.3. Базисна умова поставки Товару – DDP згідно з «ІНКОТЕРМС-2000». 



 
Сторони повинні зазначити в Специфікації всі інші умови постачання. Взаємовідносини Сторін 
будуть регулюватися положеннями, затвердженими «ІНКОТЕРМС-2000», з урахуванням 
погоджених Сторонами у Специфікації умов поставки і застережень. 
 5.4. Разом з Товаром Постачальник зобов'язаний надати Покупцеві такі документи: 
-  видаткову накладну; 
-  податкову накладну; 
-  акт приймання-передавання; 
-  відповідні товаросупроводжувальні документи; 
- сертифікати якості (за видами) і технічні паспорта (на кожну одиницю техніки), оформлені 
належним чином згідно діючої нормативної документації та завірені печаткою заводу-виробника та 
підприємства-постачальника.. 

 5.5. Граничний термін поставки вважається строк, зазначений у пункті 5.1. 
          Фактичною датою поставки вважається дата підписання обома сторонами акта приймання-
передавання Товару по якості та кількості.  
 5.6. Постачальник несе всі ризики втрати або ушкодження Товару, а також усі витрати по 
відношенню до Товару, до моменту його постачання в узгоджений пункт призначення та передачі 
Покупцю. Ризики ушкодження товару під час завантаження та вивантаження несе Постачальник. 
 5.7. Постачальник зобов'язаний заздалегідь, але не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати поставки, 
у письмовій формі сповістити Покупця про термін надходження Товару до узгодженого пункту 
призначення, а також надати інформацію про вантажоперевізника, та надіслати  інші 
повідомлення,  що необхідні  Покупцеві для  здійснення усіх заходів щодо прийняття Товару. 
 5.8. На Товар має бути нанесено необхідне стандартне маркірування та інші реквізити, що 
можуть бути повідомлені Покупцем і погоджені з Постачальником. 

5.9. Упаковка, у якій відвантажується Товар, має відповідати встановленим в Україні 
стандартам або технічним умовам і забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, 
схоронність Продукції під час транспортування та збереження. 
 5.10. Вартість тари та упаковки включається у вартість Товару. 
 5.11. Постачальник гарантує, що Товар, який підлягає постачанню за цим Договором, 
належить йому на правах власності, не є проданим, переданим іншим особам, закладеним, 
заставленим, не перебуває під арештом, судових справ у відношенні цього Товару не порушено. 
                                                            VI. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 
             6.1. Покупець зобов’язаний: 
             6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату за поставлені товари. 
             6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з приймальними документами. 
             6.2. Покупець має право: 
             6.2.1.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником 
повідомивши про це у строки вказані в даному Договорі. 
             6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. 
             6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів на загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору. 
             6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів на оплату (відсутні печатки, підписи, тощо). 
             6.3.Постачальник зобов’язаний: 
             6.3.1.Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. 
             6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 
II цього Договору. 
            6.4.Постачальник має право: 
            6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари. 
            6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця. 
            6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк визначений даним Договором. 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 



 
      7.1. Сторони  несуть відповідальність за  невиконання або неналежне виконання умов  цього 
Договору  згідно з чинним законодавством України.  
     7.2. У разі прострочення поставки або недопоставки Товару відповідно до умов та строків, 
передбачених відповідною Специфікацією до цього Договору Постачальник сплачує на користь 
Покупця штраф у розмірі 0,1 % вартості непоставленого Товару за кожен день прос рочки, а за 
прос рочку більше 30-ти днів додатково стягується штраф в розмірі 7 % від вказаної вартості. 
           7.3. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару з Постачальника 
стягується штраф у розмірі 20 % вартості товару. 

7.4. У разі прострочення Постачальником термінів заміни (укомплектації) поставленого 
неякісного (некомплектного) Товару він сплачує Покупцеві неустойку у розмірі 0,1 % від вартості 
неякісного (некомплектного) Товару за кожний день прострочення заміни неякісного 
(некомплектного) Товару на якісний (прострочення укомплектування). 

7.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому договорі 
реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, у 
тому числі поточний рахунок) та зобов’язується письмово повідомляти одна одну про такі зміни 
протягом 7 календарних  днів з дати виникнення таких змін. У разі неповідомлення про настання 
зазначених змін, всі пов’язані з таким неповідомленням ризики несе винна Сторона. 

7.6. Сторони домовилися, що строк позовної давності три роки застосовується для вимог 
про стягнення з Постачальника штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня). 

7.7.  Сплата Постачальником визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка, 
штраф, пеня) не звільняє його від обов’язку відшкодовувати за вимогою Покупця збитки, завдані 
порушенням Договору (реальні збитки, упущена вигода) у повному обсязі. Сплата штрафних 
санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє Постачальника від виконання зобов’язань в 
натурі. У свою чергу, Покупець за порушення своїх зобов’язань відшкодовує лише реальні збитки 
та штрафні санкції, а збитки у вигляді упущеної вигоди не відшкодовуються. 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
8.1. Сторона звільняється від встановленої цим Договором та (або) чинним законодавством 

України відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, 
якщо вона доведе, що таке порушення відбулося внаслідок дії форс-мажорних обставин, 
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було підтверджено у визначеному цим 
Договором порядку. 

8.1.1. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються випадки, 
непереборна сила, а також інші обставини, встановлені в п.п.6.1.5. цього Договору як підстава для 
звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 
Договором.  

8.1.2. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або 
невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідку, які виникають без вини 
Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування 
звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості 
запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру 
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т.п.), нещастя біологічного, 
техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, 
масові епідемії та ін.), обставини громадського життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські 
заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти та ін.), а також видання 
заборонних або обмежуючих нормативних актів органами державної влади та/або місцевого 
самоврядування, інші законні або незаконні, заборонні або обмежуючі заходи зазначених органів, 
які унеможливлюють виконання належним чином Сторонами зобов'язань за цим Договором або 
тимчасово перешкоджають такому виконанню. 

8.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються 
непереборною силою відповідно до п. 8.1.2. цього Договору і які безпосередньо не обумовлені 
діями Сторін і не пов'язані з ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза волею 
або всупереч волі і бажанню Сторін, і які не можна за умови застосування звичайних для цього 
заходів (мір) передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти 
(уникнути). 



 
8.1.4. Не вважається випадком, зокрема, недотримання своїх обов'язків контрагентом тієї 

Сторони, що порушила зобов'язання за цим Договором, відсутність на ринку товарів, необхідних 
для виконання зобов'язання за цим Договором, відсутність у Сторони, що порушила зобов'язання 
необхідних коштів (ст. 617 ЦК України). 

8.1.5. Крім випадку й непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної 
цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання зобов'язань за цим Договором є кожна з таких обставин надзвичайного 
характеру: конвенційні заборони, оголошені Залізницею; непідтвердження обсягів перевізником; 
ухвалення Рішення та (або) Постанови органами Судової влади, що роблять неможливим 
виконання зобов'язання, та ін. 

8.2. Настання непереборної сили повинно бути засвідчене визначеним чинним 
законодавством України компетентним органом.  

8.3. Настання випадку й обставин, визначених п. 8.1.5. цього Договору, засвідчується 
Стороною, що на них посилається, шляхом надання іншій Стороні документа, виданого 
відповідним органом державної та/або судової влади, місцевого самоврядування та (або) 
підприємством, установою або організацією. 

8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини або їхні наслідки, 
зобов'язана невідкладно, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку й 
характеру існуючих перешкод, однак не пізніше 14 календарних днів, сповістити іншу Сторону 
про настання та/або припинення форс-мажорних обставин та/або їхніх наслідків, а також їх впливу 
на виконання зобов'язань за цим Договором. 

8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному 
або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань 
продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків. 

8.6. У разі, якщо у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин та (або) їх наслідків, за 
які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно 
неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості 
виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку 
сповістити іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин або виникнення їхніх наслідків 
відповідно до п.8.4. цього Договору (ст. 607 ЦК України). 

8.7. У разі, якщо у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин та (або) їх наслідків, за 
які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є тимчасово 
неможливим і така неможливість триває більше трьох місяців, а також не проявляються ознаки 
припинення форс-мажорних обставин та (або) їх наслідків, то цей Договір може бути розірваний в 
односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення відповідного письмового 
повідомлення про це іншій Стороні. 

8.8. Наслідки розірвання цього Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, на 
підставі пунктів 8.6. та (або) 8.7. цього Договору визначаються відповідно до чинного 
законодавства України. 

8.9. За домовленістю, Сторони можуть відступити від положень пунктів 8.6. і 8.7. цього 
Договору й визначити у відповідній Додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо 
виконання або зміни умов цього Договору. 

IX.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 

шляхом переговорів та консультацій. 
     9.2. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання кожною Стороною та діє   до 

31.12.2012 року включно, а в частині проведення розрахунків – до їх повного завершення. 



 
10.2. Дострокове розірвання договору може бути здійснене за згодою обох Сторін, оформленою 
шляхом підписання угоди між Сторонами про це або шляхом обміну листами. 
10.3.  У разі дострокового розірвання Договору Сторони протягом ___ календарних днів з дня 
розірвання Договору мають погодити усі документи та розрахунки для здійснення остаточного 
розрахунку за Договором. 
10.4.  Договір  складено  українською мовою у двох  оригінальних примірниках,  по одному для 
кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.  

XI.ІНШІ УМОВИ 
11.1. Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст Договору не став відомим іншим особам.  
11.2. Покупець має право без письмового погодження Постачальника знайомити із змістом цього 
Договору та документами, пов’язаними з його виконанням, банки та інші фінансові установи, у 
разі, якщо майнові права за цим Договором будуть передаватися  та/або передані в заставу таким 
банкам або фінансовим установам. Однак  Покупець попереджатиме банки та інші фінансові 
установи, що зазначена інформація є конфіденційною. 
11.3. Протягом дії цього Договору і після його припинення з будь-яких причин жодна Сторона не 
може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати третім особам 
та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка була б надана однією 
із Сторін за цим Договором або стала відома одній із Сторін у зв’язку з виконанням  зобов’язань за 
цим Договором. 
11.4. За цим Договором поняття “конфіденційна інформація” включає в себе всі документи, 
пов’язані з виконанням цього Договору. 
11.5. Умова щодо конфіденційності цього Договору не поширюється на випадки надання 
інформації органам влади, контролюючим, правоохоронним органам в порядку, передбаченому 
чинним законодавством. 
  11.6. Не вважати конфіденційною інформацію, яка на момент її передачі Стороні є 
загальновідомою внаслідок причин, не пов’язаних з Договором. 
       11.7. В інших випадках, не передбачених цим Договором, Сторони  керуються чинним  
законодавством України. 
11.8.Після підписання цього Договору  усі попередні переговори, листування, попередні угоди та 
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 
юридичну силу. 
       11.9. Жодна   Сторона не має права передавати третій  особі  права та  зобов'язання за цим 
Договором  без письмової згоди  другої Сторони за Договором. 
11.10.  Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору 
та є обов’язковими для виконання Сторонами лише в разі, якщо вони оформлені таким чином: 
виконані письмово, підписані повноважними представниками Сторін, скріплені печатками Сторін. 
Усі виправлення у тексті, зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу лише у разі їх 
взаємного посвідчення повноважними представниками Сторін. 
11.11. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є юридичними особами 
згідно з діючим законодавством України, мають необхідні ліцензії та інші документи, необхідні 
для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та вказані у 
преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав на підписання і 
виконання Договору. 
11.12. Покупець не має статусу платника податку на прибуток та платника ПДВ, оскільки є 
неприбутковою установою. 

XII. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПОКУПЕЦЬ 
УКБ СМДА 
99011, м. Севастополь, вул. Леніна,2 
р/р:________________________ 
МФО: 824509 
ЄДРПОУ: 02498725 
   

 ПОСТАЧАЛЬНИК 
Назва: 
Місцезнаходження: 
п/р________ МФО 
ЄДРПОУ 
Інше 



 
 форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

                                                                                                                                                                                                                           Додаток 5 
 

Цінова Пропозиція 
 

Замовник: 
Управління капітального будівництва СМДА. 
вул. Леніна, 2, кімната 701, 
м. Севастополь, 99011 

 
Заповнюється Замовником  під час 
отримання  цінової пропозиції 

 
Найменування:_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(повна назва підприємства, організації, установи) 
 
Юридична адреса: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Поштова 
адреса:________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Факс ______________________ 
Телефон ___________________ 
Код ЄДРПОУ_______________ 

 
Предмет закупівлі: «_______________________________________________________________________» 

Дата та час розкриття ____._____. 20 __ р.  об ______ год. ______ хв. 
 

«Не відкривати до початку торгів» 
 
 
 

№ згідно реєстру____________ 
Дата  ______________________ 
Час  _______________________ 


