
Додаток 4

Важливо, щоб Ви прочитали усі положення Тендеру, зрозуміли його вимоги та подали
заявку відповідно до цих вимог. Сюди відноситься подання всіх необхідних документів
та заповнення усіх текстових полів заявки. Зауважте, що ненадання необхідних
документів або незаповнення текстових полів може призвести до дискваліфікації
Вашої заявки.

Інструкція з підготовки документів,
які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції

1. ВИМОГИ ТА ВМІСТ ЗАЯВКИ

Постачальники повинні надати свої тендерні пропозиції на електронну пошту
in.touch.ukraine.foundation@gmail.com
Тема електронного повідомлення має бути INTUF - 03/2022.
Тендерна пропозиція повинна бути захищена паролем. Тендерні пропозиція які не
захищені паролем будуть визнані недійсними. Електронне повідомлення з
пропозиціями не повинне містити паролю, його необхідно надати після кінцевої дати
надання пропозицій, лише після отримання відповідного запиту про надання пароля.
При цьому учасники у складі пропозицій під час їх завантаження надають згоду
суб'єкта персональних даних. При цьому, згода суб’єкта персональних даних -
добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо
надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети
їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок
про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних
може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі
суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на
обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за
умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до
моменту проставлення відмітки. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме:
реквізити (серія, номер, дата видачі), документу, що посвідчує особу, індивідуальний
податковий номер, а також реєстрація місця проживання, відомості про місце роботи.
Суб’єкт персональних даних в розрізі даної тендерної документації - фізична особа,
персональні дані якої обробляються (містяться у складі пропозиції учасника). Суб’єкти
персональних даних, чиї персональні дані містяться у складі документів пропозиції
учасника надають згоду згода суб’єкта персональних даних, що адресована замовнику
торгів та містять посилання та ідентифікатор даної закупівлі.
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Тендерна пропозиція складається з:

1) Заповненої тендерної форми (див. Додаток 1  до документації ).
2) Технічні вимоги, Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(Додаток 2 до документації);
3) Повноваження щодо підпису документів, що подаються учасником у складі

тендерної пропозиції, а так само інші повноваження на представництво
інтересів учасника під час проведення процедури закупівлі підтверджуються:
для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати
документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника
на підставі положень установчих документів – копії розпорядчих документів,
про призначення (обрання) на посаду відповідної особи ( копія наказу про
призначення та/ або протоколу зборів засновників, тощо) разом з копією
паспорту або іншого документу, що посвідчує особу уповноваженого згідно
чинного законодавства (відповідно до вимог Положення про паспорт
громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
26 червня 1992 року N 2503-XII, далі – Положення про паспорт)(для фізичних
осіб-підприємців – документи згідно чинного законодавства, що
підтверджують їх повноваження на підписання тендерної пропозиції разом з
копіями паспорту (згідно Положення про паспорт) або іншого документу, що
посвідчує особу фізичної особи-підприємця згідно чинного законодавства, а
так само разом з копіями ідентифікаційного коду фізичної особи-підприємця).
Для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення
процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси
учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог
чинного законодавства, зі строком дії не менше ніж до завершення строку
дійсності тендерної пропозиції, разом з копіями паспорту (згідно Положення
про паспорт) або іншого документу, що посвідчує особу згідно чинного
законодавства, разом з документами, що у відповідності до цього пункту
підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що
підписала від імені учасника вказану довіреність. У разі якщо тендерна
пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається
документ про створення такого об'єднання. Особа, що визначена згідно даного
пункту, складає згоду суб’єкта персональних даних згідно вимог чинного
законодавства України, та відповідно така згода надається у складі тендерної
пропозиції. Крім того, у складі тендерної пропозиції Учасник надає довідку
про посадову особу або представника учасника, яка уповноважена
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі. В довідці
обов’язково зазначається прізвище, ім’я, по-батькові, посада визначеної особи
та реквізити (назва, дата і номер) документу (усіх документів), що підтверджує
(-ють) повноваження такої особи. Довідка має містити зразок підпису
уповноваженої особи учасника, та надається за підписом керівника Учасника.
У разі наявності в установчих документах певних обмежень (за строком,
сумою тощо) – надати документ (рішення, протокол, дозвіл тощо), який надає



право підписувати документи, що входять до складу тендерної пропозиції та
укладати такий договір) та в якому міститься необхідна та достатня інформація
для перевірки замовником повноваження посадової особи або представника
учасника процедури закупівлі на підписання, також надати Статут (установчий
документ) в останній редакції такого Учасника.

4) У відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю», учасник відкритих торгів, який є Товариством з обмеженою
відповідальністю та/або додатковою відповідальністю, надає у складі пропозиції
згоду загальних зборів на вчинення значних правочинів (укладання договорів) за
результатами процедур закупівель, якщо інше не передбачене статутом
товариства.

5) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб -
підприємців

6) Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість (якщо учасник є
платником ПДВ)

7) Копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником
єдиного податку);

8) Довідка про наявність документально – підтвердженого досвіду виконання
аналогічного договору, в довільній формі або за формою згідно з Додатком
Обов’язково до зазначеної довідки надається копія аналогічного договору з
додатками та копія підтверджуючого документу виконання договору в повному
обсязі, а саме аналогічного відгуку від Замовника, якому постачався
аналогічний товар Учасником закупівлі. Аналогічним договором відповідно до
умов цієї тендерної документації є договір, який підтверджує наявність у
учасника досвіду щодо поставки товару, який є предметом закупівлі.

9) На підтвердження наявності у учасника працівників відповідної кваліфікації,
які мають необхідні знання та досвід, учасником у складі тендерної
пропозиції надається довідка в довільній формі про наявність у Учасника
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для
виконання договору згідно предмету закупівлі. Довідка має бути складена із
зазначенням 1) посади; 2) ПІБ працівника 3) умов праці (тимчасово/на
постійній основі); 4) стажу роботи за фахом; 5) досвіду роботи на займаній
посаді (років).

10) Лист - згоду на підписання договору в довільній формі

У разі ненадання вищезазначених Обов’язкових документів заявка може
вважатися НЕДІЙСНОЮ

Замовник зберігає за собою право на те, щоб:

- зв’язатися з будь-якою компанією чи особою, вказаною Постачальником у якості



тих, хто
надали рекомендацію;

- запросити будь-які додаткові або підтверджувальні дані (у Постачальників);
- прийняти будь-яку Заявку повністю або частково;
- вступити у переговори з обраним Постачальником;
-  організувати виїзд робочої групи для огляду об’єкту оренди.

2. ПРОЦЕС ТА МЕТОД ОЦІНКИ ЗАЯВОК

Реалізацію Контракту буде доручено Постачальнику, який вніс технічно прийнятну
пропозицію з найнижчою ціною. Пропозиція вважається технічно прийнятною, якщо
вона відповідає наступним мінімальним технічним критеріям: усі вищезгадані
документи, що повинні супроводжувати Заявку, було надано, запропоновані товари
відповідають необхідним специфікаціям.

3. ЧИННІСТЬ ЗАЯВОК

Заявки повинні зберігати свою чинність не менше 30 днів після їх відкриття, якщо
інше не передбачено Спеціальними умовами та положеннями. Постачальники повинні
вказати період чинності своїх заявок, оскільки Замовник може доручити виконання
контрактів за заявкою, яка найкраще відповідає вимогам Тендеру. Заявник може
звернутися до Заявників з проханням про подовження періоду чинності заявок.

4. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

1) Реалізацію контракту(-ів) буде доручено Постачальнику, який вніс технічно
прийнятну пропозицію з найнижчою ціною, чиї послуги є прийнятними з комерційної
та технічної точки зору та чия заявка відповідає усім Інструкціям, Умовам та
положенням, наведеним у Тендері, за умови, що заявка є розсудливою і відповідає
інтересам Замовника.

2) Замовник залишає за собою право досягнути декілька домовленостей щодо
будь-яких об’єктів, якщо, на думку Замовника, Постачальник, який найкраще
відповідає вимогам Тендеру, не може повністю задовольнити потреби у об’єкті оренди,
або якщо Замовник вважатиме, що це найбільше відповідає її інтересам. Будь-яка
домовленість згідно з цією умовою буде оформлюватись на основі найкращої, другої
найкращої, третьої найкращої і т.д. заявки, яка задовольняє усі вимоги, перераховані у
Тендері.

3) З огляду на Закон України «Про санкції» та Указ Президента України від 15.05.2017
№ 133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших



обмежувальних заходів (санкцій)» Учасники повинні надати у складі пропозиції
лист-гарантію, щодо дотримання в своїй діяльності норм чинного законодавства
України та санкційного, в тому числі:

-Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;

-Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»  від 14.10.2014р. № 1702-VII;

-Указу Президента України від 15 травня 2017р. № 133/2017;

-Рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року;

-Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування
бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової
підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»;

-Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок
окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію
України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»;

-Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1147 «Про заборону
ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»

Крім того, в процесі виконання робіт за предметом закупівлі не допускається
використання товарів/матеріалів/тощо, що підпадають під дію спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також залучення до роботи
суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій). На підтвердження цього Учасник у складі
пропозиції повинен надати лист, яким гарантує дотримання умов даного пункту щодо
використання вищезазначених товарів та співпраці з суб’єктами господарювання.


