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Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-KAM-SH-10 

 

Предмет: Запрошення до подання цінових пропозицій №UDHEEP-KAM-SH-10 на закупівлю 

екскаватора-навантажувача в м. Кам'янець-Подільський 

 

Шановні панове, 

1. Запрошуємо Вас подати цінову пропозицію на постачання наступних товарів та 

супутніх послуг: Екскаватор-навантажувач в м. Кам'янець-Подільський, в тому 

числі навчання персоналу. 

Детальні технічні специфікації наведені в Додатку 1 до цього Запрошення. 

2. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) 

в доларах США для цілей Проекту підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання України і має намір використати частину коштів 

цієї позики на правомочні виплати за Контрактом, для оформлення якого видається 

це Запрошення до подання цінових пропозицій. 

3. Покупцем є: Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», 

вул. Тімірязєва, 123, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 

32300 

4. Ваша цінова пропозиція має включати всі товари та супутні послуги відповідно до 

наведених в Додатку 1 вимог та технічних специфікацій і бути поданою згідно з 

викладеними в цьому Запрошенні до подання цінових пропозицій інструкціями. 

Просимо Вас заповнити і належним чином підписати форму цінової пропозиції з 

Додатку 1 та повернути її разом з супроводжуючими документами за наступною 

адресою: 

до уваги: Валерія Гордійчука, генерального директора 

вулиця: 123, Тімірязєва 

поверх/кімната: 2-й поверх, кімната 14 (кабінет генерального директора) 

Місто: Кам’янець-Подільський, Хмельницька область 

Поштовий індекс: 32300 

Країна: Україна 

Тел .: +38 (03849) 3-52-80 

Факс: +38 (03849) 3-52-80 

E-mail: mtve.tender@ukr.net 

Ваша цінова пропозиція має бути викладена українською мовою, кожна сторінка 

пронумерована і підписана. До складу цінової пропозиції мають входини наступні 

документи: 

a. Лист з ціновою пропозицією, підготовлений за формою, що знаходиться в 

Додатку 1 нижче, включаючи заповнену згідно наведених інструкцій таблицю 

цін та графік поставки; 
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b. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 

даних учасника для забезпечення участі у процедурі закупівлі на поставку 

товарів, цивільно-правових та господарських відносинах, підготовлений у 

відповідності до форми, що знаходиться в Додатку 2 нижче; 

c.   Копію Статуту учасника (або іншого установчого документу, що регулює 

правовий стан учасника); копію витягу з реєстру платників податку на додану 

вартість чи єдиного податку (у разі якщо учасник є платником ПДВ чи єдиного 

податку). У разі, якщо учасник перебуває на іншій системі оподаткування – 

надати інформаційний лист, завірений підписом уповноваженої особи Учасника. 

Місцеві Учасники торгів повинні подати документальні свідчення відсутності 

заборгованості перед податковими органами; 

d.  Документ(и), що підтверджують повноваження особи підписувати цінову 

пропозицію та завіряти копії усіх документів від імені учасника: завірена копія 

наказу про призначення або довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного 

законодавства України; 

e.  Технічну документацію, каталоги та/або інші друковані матеріали та 

інформацію про Товар. Інформація має бути достатньою для встановлення 

відповідності Товару вимогам та технічним специфікаціям, викладеним в 

Додатку 1, та включати, між іншого, наступне: (a) загальний опис Товару; (б) 

особливі подробиці та технічні стандарти; та (в) інші важливі характеристики. 

Якщо запропоновані товари не повністю відповідають вимогам специфікацій, 

учасник має підготувати заяву з повним переліком про невідповідності та 

винятки. 

Відсутність одного, або кількох з вищеперерахованих документів може 

бути причиною відхилення Вашої Комерційної пропозиції. 

5. Ваша цінова пропозиція має бути подана і буде оцінюватись відповідно до наступних 

інструкцій: 

a. ЦІНИ: Ціни можуть бути вказані у будь-якій вільноконвертованій валюті або 

українській гривні та включати усі податки, в тому числі податок на додану вартість 

(ПДВ), митні збори, внутрішнє перевезення та страхування до кінцевого пункту 

призначення по вул. Тімірязєва, 123 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 

Україна, 32300. Ціни, вказані учасником торгів, є фіксованими протягом всього 

періоду виконання Контракту і не підлягають коригуванню за жодних обставин.  

b. ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Оцінка цінових пропозицій, визнаних 

відповідними до вимог та комерційних умов, що викладені в Додатку 1 нижче, 

проводитиметься шляхом порівняння загальної вартості в кінцевому пункті 

призначення згідно з підпунктом а) пункту 5 цього Запрошення до подання цінових 

пропозицій. Ціни пропозицій, визначені у вільноконвертованій валюті, будуть 

конвертовані в українську гривню (UAH) з використанням офіційного курсу 

відповідної валюти, встановленого Національним банком України (вул. Інститутська 

9, Київ, Україна, офіційних веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату, вказану в 

параграфі 14 цього Запрошення в якості кінцевого терміну подання цінових 

пропозицій.  
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Під час оцінювання цінових пропозицій Замовник визначить оцінену вартість для 

кожної пропозиції ціни шляхом коригування цінової пропозиції, здійснюючи будь-

яку корекцію для усіх арифметичних помилок наступним чином:  

i. у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що 

вказана прописом, матиме пріоритет;  

ii. у разі розбіжностей між вартістю за одиницю і сумою окремих позицій, яка є 

результатом множення вартості за одиницю на кількість, вартість за одиницю, 

яка вказана в заявці, матиме пріоритет;  

          Якщо Постачальник відмовиться прийняти виправлення арифметичних помилок, 

його цінова пропозиція буде відхилена. 

c. ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ: під час вивчення, оцінки та порівняння цінових 

пропозицій, Замовник має право на свій розсуд звернутися до потенційного 

Постачальника за роз’ясненнями його пропозиції. Всі роз’яснення подані не у 

відповідь на письмовий запит Замовника не розглядатимуться. Запит Замовника на 

роз’яснення та відповідь учасника повинні бути у письмовому вигляді. Жодні 

роз’яснення щодо зміни ціни та/або суті цінових пропозиції не будуть пропонуватися 

або допускатися, за винятком тих випадків, коли необхідно підтвердити виправлення 

арифметичних помилок, виявлених Замовником при оцінці цінових пропозицій, у 

відповідності до підпункту b) вище.  

      Якщо потенційний Постачальник не надає роз’яснення з приводу своєї цінової 

пропозиції до тієї дати та до того часу, які зазначені у запиті на роз’яснення від 

Покупця, його пропозиція може бути відхилена.  

6. Кожен учасник має подати тільки одну цінову пропозицію паперовим листом, факсом 

або електронною поштою у форматі PDF (копії зберігаються для звітності). Заставне 

забезпечення цінової пропозиції не вимагається. Кожна цінова пропозиція в формі, що 

вимагається, має бути належним чином адресована Покупцю та подана за адресою, 

вказаною в параграфі 4 цього Запрошення. 

7. Термін дії цінових пропозицій 

Подані цінові пропозиції мають залишатись дійсними протягом не менше сорока п’яти 

(45) днів після кінцевого терміну подання Цінових пропозицій, вказаного в параграфі 

14 цього Запрошення. 

8. Укладення Контракту 

Покупець укладе Контракт з тим учасником, цінова пропозиція якого (а) включає 

товари та послуги відповідно до переліку цього Запрошення; (б) буде визнана значною 

мірою відповідною до вимог цього Запрошення, включаючи технічні специфікації; і (в) 

має найнижчу оцінену вартість. 

8.1 Незважаючи на інформацію, викладену в попередньому параграфі, Покупець 

залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію або 

анулювати процес торгів і відхилити всі пропозиції у будь-який час до 

укладення Контракту. 
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8.2 Учасник, пропозиція якого приймається, буде повідомлений Покупцем про 

укладення Контракту до дати закінчення терміну дії цінової пропозиції. 

8.3 Форму Контракту, що підписується між Покупцем та Постачальником, 

наведено у Додатку 3 нижче, і буде надіслано переможцю після присудження 

Контракту.  

9. Оплату буде здійснено відповідно до наступного графіку: сто відсотків (100%) ціни Товару 

буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після доставки Товару за адресою Покупця та 

підписання Акту прийому-передачі. Сто відсотків (100%) ціни супутніх послуг буде сплачено 

протягом тридцяти (30) днів після виконання послуг та підписання Акту надання послуг. 

Оплату учаснику, який вказав ціни у вільноконвертованій валюті, буде здійснено в 

українській гривні по офіційному курсу, встановленому Національним банком України 

(вул. Інститутська, 9, Київ, Україна, офіційний веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату 

(1) підписання Акту прийому-передачі та на дату (2) підписання Акту надання послуг. 

10. Товари мають бути доставлені за адресою Покупця: вул. Тімірязєва, 123, м.Кам’янець-

Подільський, Хмельницька область, Україна, 32300, не пізніше тридцяти (30) днів після 

підписання Контракту. 

11. Надання супутніх послуг повинно бути розпочатим протягом 5 (п’яти) днів після 

доставки Товару на адресу Покупця. Супутні послуги включають в себе навчання 

персоналу. Навчання повинно бути проведено на території Покупця персоналом 

Постачальника і за рахунок Постачальника протягом 5 днів після доставки Товару в 

зазначений пункт призначення. Покупець надає приміщення для навчання теоретичної 

частини, але Постачальник повинен самостійно підготувати все необхідне, при потребі 

використовувати будь-які особливі методи навчання (наприклад, аудіовізуальні 

посібник тощо). 

Навчання повинно проводитися українською мовою і включати в себе інформацію по 

експлуатації та обслуговуванню Товару. Навчальні матеріали повинні бути надані 

українською мовою.  

Постачальник повинен забезпечити навчання одного (1) водія-механіка з експлуатації 

екскаватора загальною тривалістю не менше вісьмох (8) годин. 

12. Перевірки та аудит: 

a) Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що відповідають чинному 

законодавству України; 

b) Постачальник, а також субпідрядники, у випадку необхідності, повинен дозволити 

Банку та/або особам, призначеним Банком, перевіряти офіси та всі рахунки та записи 

стосовно виконання Контракту та подання конкурсної пропозиції, і надавати їх для 

аудиторських перевірок, призначених Банком. Звертаємо увагу Постачальника до 

Пункту 9 Контракту, в якому йдеться, серед усього іншого, що дії, спрямовані на 

перешкоджання виконанню Банком перевірки, право на яку Банку дає підпункт 8.1 є 

забороненими і приведуть до розірвання Контракту (а також оголошення 

постачальника неправомочним відповідно до санкцій Банку). 

13. Покупець може анулювати підписаний Контракт в разі, якщо Постачальник виявиться 

неспроможним поставити товари у відповідності до умов та положень, визначених у 
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даному Запрошенні та в Контракті, незважаючи на попередження, видане Покупцем за 

двадцять один (21) день до такого анулювання та/або припинення Контракту.    

Наслідком такого анулювання або припинення не може бути жодна відповідальність Покупця 

перед Постачальником. 

14.  Кінцевий термін отримання Покупцем Вашої цінової пропозиції за адресою, зазначеною 

в пункті 4, є 12:00 за місцевим часом 2 серпня 2019 року. 

15.     Подальшу інформацію можна отримати в: 

Кому: п. Михайлу Вдовичинському,  

спеціалісту по закупівлях 

Адреса: 123, вул. Тімірязєва, 2-й поверх, кімната 20 (Виробничо-технічний відділ) 

Місто: Кам’янець-Подільський, Хмельницька область 

Поштовий індекс: 32300 

Країна: Україна 

Тел .: +38 (03849) 3-52-80 

Факс: +38 (03849) 3-52-80 

E-mail: mtve.tender@ukr.net 

Ми з нетерпінням чекаємо отримання Ваших Пропозицій та дякуємо за Вашу 

зацікавленість в цьому проекті. 

 

З повагою, 

 

Гордійчук Валерій Григорович 

Генеральний директор КП «Міськтепловоденергія» 

 

Місто: м. Кам’янець-Подільський 

 Дата: 18 липня 2019 р. 
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Додаток 1 - Форма цінової пропозиції (має бути на фірмовому бланку Постачальника) 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ № 

 

         _________(Дата) 

 

Кому: Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія»  

 

До уваги: Гордійчука Валерія Григоровича, генерального директора КП 

 «Міськтепловоденергія» 
 

Адреса: вул. Тімірязєва, 123, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32300 

 

Розглянувши документи, надані в рамках цього Запрошення до подання цінових 

пропозицій, ми, що підписалися нижче, пропонуємо поставити товари та надати послуги, 

наведені в таблиці цін та графіку поставки товарів і надання послуг нижче, в повному обсязі, 

у відповідності до вимог та специфікацій, що є частиною цієї цінової пропозиції, за загальну 

ціну [вказати суму та валюту цифрами][вказати суму та валюту прописом], в тому числі 

ПДВ [вказати суму та валюту цифрами][вказати суму та валюту прописом].  

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї Пропозиції протягом періоду, зазначеного в 

Запрошенні до подання цінових пропозицій від дати відкриття Пропозицій, та підтверджуємо, 

що ця Пропозиція матиме обов’язкову силу для нас і може бути прийнятою у будь-який час 

до закінчення цього періоду. 

Цим ми підтверджуємо, що наша компанія не внесена до Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; що протягом 

останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 

4 частини другої статті 6, пунктом 1, абз. 2, статті 50 Закону України “Про захист економічної 

конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються 

спотворення результатів торгів (тендерів); що ми не маємо заборгованості зі сплати податків і 

зборів (обов'язкових платежів). 

Також ми підтверджуємо, що на кожне найменування запропонованого товару 

розповсюджується звичайна комерційна гарантія, відповідні вимоги, викладені вище, 

застосовуються для кожної одиниці запропонованого товару. 

Ми розуміємо, що ви не зобов’язані приймати ані пропозицію за найнижчою ціною, ані 

будь-яку іншу подану вам пропозицію. 

 

НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА_________________________________________________  

Підписано________________________________________ 

Місце: 

Дата: “_____”_____________________2019
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Назва Проекту та номер Позики: Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України, Позика №8387-UA 

Ідентифікаційний номер закупівлі: UDHEEP-KAM-SH-10, Закупівля екскаватора-навантажувача в м. Кам'янець-Подільський 

Покупець: Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», вул. Тімірязєва, 123, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 

Україна, 32300. 

1. Ціни і графіки поставки 

 

 

*В разі розбіжностей між цінами за одиницю товару та загальною сумою, виведеною з одиничних розцінок, превалює ціна за одиницю. 

 

№ 

Опис і технічні характеристики 

товарів 

К-сть Одиниц

я 

Ціна за одиницю 

(на умовах франко-склад 

включаючи вартість 

доставки до місця 

призначення) 

(без ПДВ)* [вказати 

валюту] 

Загальна ціна 

(на умовах франко-склад 

включаючи вартість 

доставки до місця 

призначення) 

(без ПДВ) [вказати 

валюту] 

Дата поставки 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(c)*(e) (g) 

1 Екскаватор-навантажувач 

[вказати виробника, назву/номер 

моделі та інші характеристики як 

буде вказано в Акті прийому-

передачі] 

1 к-т    

2 Супутні послуги 1 сума    

Всього без ПДВ   

ПДВ (20%)  

РАЗОМ З ПДВ  
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2. Фіксована ціна: Ціна вказаних вище товарів є твердою і не підлягає коригуванню на весь 

час виконання Контракту. 

3. Графік поставки: Постачальник має доставити Товар Покупцю у вказане місце 

призначення згідно запропонованого графіку, але не пізніше тридцяти (30) днів після 

підписання Контракту. Кожна одиниця повинна бути доставлена повністю зібрана та готова 

до використання в повній відповідності з технічною специфікацією. Місцем призначення є: 

вул. Тімірязєва, 123, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32300. 

4. Право, що застосовується: Контракт має інтерпретуватись у відповідності із чинним 

законодавством України. 

5. Вирішення суперечок: Замовник та Постачальник повинні докладати усіх зусиль для 

вирішення за взаємною згодою, шляхом прямих переговорів, будь-яких розбіжностей чи 

спорів, що виникають між ними в рамках або в зв’язку з Контрактом. У разі неможливості 

врегулювання шляхом переговорів, спір буде врегульовано у відповідності до чинного 

законодавства України. 

6. Поставка, налаштування та документи: При поставці Товару Постачальник 

зобов’язаний надати Замовнику наступні документи: 

(i) рахунок-фактура із зазначенням опису, кількості, ціни за одиницю товарів і загальної 

суми; 

(ii) гарантійні свідоцтва виробників, або Постачальника; 

(iii) сертифікат про походження товару або інший документ, що підтверджує походження; 

(iv) інструкції з експлуатації та обслуговування українською мовою; 

(v) документи, що можуть слугувати підтвердженням надання Замовнику права на 

користування товаром (технічний паспорт тощо); 

 (vi) акти приймання-передачі;  

 (viі) сертифікат відповідності та документи для подальшого гарантійного обслуговування; 

(viіі) в разі необхідності – одну (1) копію сертифікату відповідності УкрСЕПРО (утвердженого 

типу) для обладнання, якщо воно підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (перелік 

товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, визначено в Наказі №28 Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

(Держспоживстандарт) від 01.02.2005 р доступному за посиланням 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05/page) або один (1) примірник декларації 

відповідності виробника для обладнання, що не підлягають обов'язковій сертифікації в 

Україні. 

Якість Товару повинна відповідати діючим державним стандартам, експлуатаційній 

документації, технічній документації та його технічним характеристикам і підтверджуватись 

документами, передбаченими чинним законодавством України для такого виду Товару. 

Замовник має отримати вищевказані документи не пізніше ніж під час прибуття Товару 

до місця, визначеного Замовником, і, якщо вони не отримані, Постачальник буде 

відповідальним за будь-які витрати внаслідок цього.  
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Постачальник зобов’язаний поставити Товар за адресою: вул. Тімірязєва, 123, м. Кам’янець-

Подільський, Хмельницька область, Україна, 32300 

7. Оплата: сто відсотків (100%) ціни Товару буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після 

доставки Товару за адресою Покупця та підписання Акту прийому-передачі. Сто відсотків 

(100%) ціни супутніх послуг буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після виконання 

послуг та  підписання Акту надання послуг. Оплату учаснику, який вказав ціни у 

вільноконвертованій валюті, буде здійснено в українській гривні по офіційному курсу, 

встановленому Національним банком України (вул. Інститутська 9, Київ, Україна, офіційний 

веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату (1) підписання Акту прийому-передачі та на дату (2) 

підписання Акту надання послуг. 

8. Гарантії: якщо інше не зазначено в технічних характеристиках, екскаватор-навантажувач 

повинний покриватися стандартною гарантією виробника на період не менше 12 (дванадцяти) 

місяців. 

Відповідальність за виконання всіх гарантійних зобов’язань покладається виключно на 

Постачальника, та будь-яка передача відповідальності третій стороні є неприйнятною: третя 

сторона може нести відповідальність за несправності або дефекти товару перед 

Постачальником, але не перед Покупцем. Послуги транспортування будь-якої одиниці товару 

від Покупця до місця гарантійного обслуговування та назад до Покупця мають надаватися 

Постачальником для Покупця безкоштовно протягом всього гарантійного періоду. Подальше 

використання Покупцем Товару після повідомлення Постачальника про їх невідповідність 

вимогам Технічних специфікацій або порушення гарантійних зобов’язань не буде вважатися 

відмовою Покупця від права на виправлення. 

Якщо, починаючи від дня доставки та протягом всього гарантійного періоду Товар виявиться 

бракованим внаслідок недосконалої конструкції, матеріалів або якості виготовлення, 

Постачальник повинен (на свій розсуд) або відремонтувати, або замінити дефектну деталь за 

власний рахунок за умови, що деталь не модифікувалась чи ремонтувалась кимось іншим, 

окрім Постачальника, і що будь-який елемент доставленого Товару експлуатувався у 

відповідності з рекомендаціями виробника. 

Гарантійні зобов’язання мають включати повний перелік зобов’язань виробника щодо якості 

та експлуатаційної надійності Товару, а також їх відповідності вимогам технічних 

специфікацій. 

9. Інструкції з пакування та маркування: Постачальник має повідомити Покупця про 

поставку Товару щонайменше за 24 години (повідомлення факсом або електронною поштою). 

Товар має бути доставлений у відповідності до звичайних торгівельних практик, що 

застосовуються для таких товарів. 

10. Форс-мажор: Постачальник звільняється від відповідальності за невиконання або 

розірвання Контракту через невиконання зобов’язань, у випадку, якщо затримка або інше 

невиконання його зобов’язань в рамках Контракту, стали результатом форс-мажору.  

Для цілей цього пункту «Форс-мажор» означає наявність подій, які не підконтрольні 

Постачальнику і не пов’язані з помилкою, або недбалістю Постачальника, а також не є 

передбачуваними. Такі події можуть включати, щонайменше, заборонні дії влади і акти  

державних органів в країні Замовника, війни чи революції, пожежі, повені, епідемії, 

карантинні обмеження і товарні ембарго. 
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У разі виникнення форс-мажору Постачальник має негайно сповістити Замовника в письмовій 

формі про виникнення таких умов та їхні причини. Якщо Замовник не зазначить інше в 

письмовій формі, Постачальник має продовжувати виконання своїх обов’язків за Контрактом 

наскільки це практично може бути здійснено і він має забезпечити усі можливі прийнятні 

альтернативні можливості для виконання своїх обов’язків за Контрактом, яким не 

перешкоджають форс-мажорні події. 

11. Технічні специфікації  

11.1. Загальні вимоги 

11.1.1. Норми, правила і стандарти 

При наявності в даній технічної специфікації посилань на спеціальні стандарти і правила, що 

застосовуються для робіт, товарів і/або їх частин, повинні застосовуватися найбільш пізні 

версії або діючі видання таких стандартів і правил, за винятком випадків, коли в тендерній 

документації чітко прописана вимога використовувати інші версії. У випадках, коли такі 

стандарти і правила є національними або регіональними, допускається використання інших 

міжнародних стандартів за умови їх значної відповідності зазначеним стандартам і правилам. 

Всі товари і матеріали, що входять до складу товару, що постачається, повинні бути новими, 

раніше невикористаними, найбільш нових або поточних модифікацій, а також включати в себе 

всі найбільш пізні вдосконалення в частині проектування і використовуваних матеріалів, якщо 

інше чітко не обумовлено в Контракті. 

Всі одиниці вимірювання повинні стати в нагоді відповідно до Міжнародної Системою 

Одиниць (MCE) в метричному еквіваленті. 

11.1.2. Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування 

Постачальник зобов'язаний надати інструкції з експлуатації та технічному обслуговуванню 

Товару. Інструкції, серед іншого, повинні містити наступну інформацію: 

o Детальна технічна інформація в частині періодичного профілактичного обслуговування, а 

також частоти такого обслуговування, включаючи випробування, наладку і калібрування 

після обслуговування або під час нормальної експлуатації; 

o Журнал техобслуговування і керівництво по ремонту Товару, що постачається; 

o Перелік спеціальних інструментів, необхідних для обслуговування кожної поставленої 

одиниці товару; 

o Каталоги запасних частин; 

o Наступну інформацію по кожній одиниці поставленого товару: 

- Назва та адреса виробника; 

- Опис моделі і типу; 

- Серійний номер; 

- Функціональне призначення і паспортні дані (де необхідно). 

Дві копії інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування українською мовою повинні 

бути включені в поставку Товару. 
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Всі документи повинні мати надійну тверду пластикову обкладинку.  

11.1.3. Гарантії 

Товар повинен мати стандартну гарантію виробника проти дефектів, пов'язаних з діями або 

упущеннями виробника чи Постачальника, або конструкцією, матеріалами чи роботою, при їх 

нормальної експлуатації. 

Гарантія повинна залишатися дійсною протягом не менше 12 (дванадцяти) місяців після дати 

підписання двостороннього Акту прийому-передачі, що підтверджує доставку і формальне 

приймання Товару в пункті призначення, зазначеного в нижче викладеній специфікації. 

Товар повинен покриватися стандартною гарантією виробника на період не менше 12 

(дванадцяти) місяців. 

Подальше використання Покупцем Товару після повідомлення Постачальника про його 

невідповідність вимогам Технічних специфікацій або порушенні гарантійних зобов'язань не 

вважатиметься відмовою Покупця від права на виправлення. Гарантійне обслуговування 

товарів повинно проводитися сервісними центрами, розташованим на території України, які 

мають необхідне обладнання і можливості для виконання передбачених цією специфікацією 

зобов'язань Постачальника по обслуговуванню і ремонту товарів, а також складування 

запчастин. 

Ця гарантія включає в себе повний перелік зобов'язань виробника/Постачальника щодо якості 

та придатності до експлуатації Товару, а також їх відповідності технічним специфікаціям. Всі 

інші претензії, гарантії, умови, положення та заяви щодо таких властивостей, виражені або 

припущені, обов'язкові чи інші, справжнім виключаються крім тих, виключення яких 

забороняється законом. 

11.1.4. Навчання 

Навчання повинно бути проведено на території Покупця персоналом Постачальника і за 

рахунок Постачальника протягом 5 днів після доставки Товару в зазначений пункт 

призначення. Покупець надає приміщення для навчання теоретичної частини, але 

Постачальник повинен самостійно підготувати все необхідне при потребі використовувати 

будь-які особливі методи навчання (наприклад, аудіовізуальні посібник і т.д.). 

Навчання повинно проводитися українською мовою і включати в себе інформацію по 

експлуатації та обслуговуванню по кожній одиниці товару. Навчальні матеріали повинні бути 

надані українською мовою.  

Постачальник повинен забезпечити навчання одного (1) водія-механіка з експлуатації 

екскаваторів протягом не менше вісьмох (8) годин. 
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11.2. Технічні вимоги 

У нижче зазначеній таблиці вказані «мінімальні» вимоги та учасникам конкурсної 

пропозиції дозволяється пропонувати рівні/відповідні товари за умови, якщо вони 

відповідають технічним вимогам.  

Технічна характеристика екскаватора-навантажувача 

1. Тип приводу: 4 WD  

2. Повна маса (в тому числі висувний важіль, навантажувальний пристрій і 

екскаваторна частина, гідравліка тощо): не перевищує 8,5 т 

3. Дизельний двигун з турбонаддувом з прямим в приском палива і системою 

охолодження повітря турбонаддува 

- 4 циліндра 

- Об’єм двигуна не перевищує 5,0 літрів 

- Максимальна потужність щонайменше 70 кВт 

- Повітряний фільтр з пиловловлювачем циклонного типу 

- Надійна фільтрація палива: первинний паливний фільтр з водовіддільником 

- Антифриз щонайменше класу -30°С 

4. Електричне обладнання: 

- Електропроводка і контакти стандарту ІР-69 

- Акумуляторна батарея: 12 В 

- Генератор: від 90 до 120 А 

-  Система пластинчастих плавких запобіжників  

5. Об’єм основних заправних баків: 

- Паливний бак: щонайменше 100 літрів 

- Система охолодження двигуна: щонайменше 15 літрів 

- Гідравлічна система: щонайменше 90 літрів 

6. Мости і гальма 

- Зовнішній планетарний механізм кінцевих приводів  

- Блокування диференціалу (100% блокування) 

- Дискові гальма мокрого типу  

- Селективні гальма на два і на чотири колеса на всіх передачах 

- Кут качання переднього моста (щонайменше на 15 градусів), щоб гарантувати 

надійне зчеплення всіх чотирьох коліс 

7. Коробка передач 

- Синхронізована коробка передач з сервокеруванням: мінімум 4 передачі вперед/4 

назад, повністю синхронізовані 

- Управління напрямом пересування з автоматичним блокуванням N (нейтралу) 

- Одноступеневий гідротрансформатор 

- Діапазон швидкостей (назад/вперед): від 5 до 40 км/год 

- Місткі зовнішні масляні дискові гальма 

- Внутрішні мокрі дискові стоянкові гальма 

8. Шини 

- Передні: рекомендовані 16/70-18, безкамерні 

- Задні: рекомендовані 16,9/26 безкамерні 

9. Гідравлічна система 

- Насоси з двосторонньою передачею з запобіжним клапаном 

- Зовнішній індикатор рівня масла 

   - Закритий гідравлічний контур 

- Автоматичне і ручне регулювання потоку 
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- Маслопровідні трубки з болтовими кріпленнями 

10. Навантажувальний пристрій 

- Універсальний навантажувальний ківш об’ємом щонайменше 1 м3, шириною не 

менше 2,3 м з зубами і вушком для підйому 

- Висота розвантаження ківшу при 45° щонайменше 2,5 м 

- Максимальна робоча висота щонайменше 4,5 м 

- Глибина копання щонайменше 15 см 

11. Екскаваторна частина 

- Ківш об’ємом щонайменше 0,20 м3 і шириною не менше 600 мм 

- Стріла вигнутого типу. Телескопічний рукоять з зовнішнім телескопічним 

циліндром. Прижимна пластина на телескопічній стрілі, що дає можливість 

фіксувати вантаж між екскаваторним ковшем та стрілою. 

- Глибина копання з втягнутим важелем щонайменше 4,0 м; з витягненим - 

щонайменше 5,0 м 

- Висота розвантаження з втягнутим важелем щонайменше 3,4 м; з витягненим – 4,0 

м 

- Робоча висота - щонайменше 5,5 м 

- Налаштування подушок стабілізатора ззовні 

- Система трубопроводів для приєднання навісного обладнання  

12. Кабіна 

- Зачиняється, з одним місцем та двома вхідними дверима 

- Лічильник мотогодин 

- Індикатор температури рідини двигуна 

- Індикатор палива 

- Вбудований годинник 

- Підвісне сидіння, яке регулюється, обладнане паском безпеки 

- Надійна система вентиляції   

- Кондиціонер  

- Обігрів салону 

- Заднє та бокове вітрове скло з можливістю повного та часткового відкриття 

- Дзеркала заднього виду 

- Внутрішнє освітлення 

- Стоянкові гальма 

- Рівень шуму в кабіні: не перевищує 80 дБ 

- Склоочищувачі переднього та заднього вітрового скла 

- Система захисту при перевертанні та система захисту від падаючих об’єктів 

13. Габарити 

- Транспортна довжина: від 5,5 до 6,5 м 

- Ширина: від 2,0 до 2,5 м 

- Висота до верху кабіни: не перевищує 3,5 м 

14. Вимоги до безпеки та сигнальне обладнання 

- Аудіо/візуальна система попередження про загальні несправності/стан 

(наприклад, малий рівень масла в двигуні, несправності системи очищення 

повітря, вода в паливі, стоянкові гальма і т.д.) 

- Жовтий обертальний маячок 

- Електричний гудок 

- Кришка паливного бака, що закривається 

- Єдиний ключ (кабіна, запалювання, кришка паливного бака) (щонайменше три 

ключі) 

- Захист фар (захисне обладнання чи простий захист) 
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- Допоміжні задні та передні фари, необхідні для ефективного освітлення місця 

проведення робіт в нічний час 

- Покриття якісною ґрунтовкою і пофарбована емаллю 

- Екскаватор навантажувач та все додаткове обладнання повинно бути виготовлене 

одним і тим самим виробником 

15. Гарантійний строк: щонайменше 12 місяців, незалежно від кількості відпрацьованих 

мотогодин 

16. Терміни обслуговування: щонайменше 500 робочих годин 

17. Додаткове обладнання, що повинне входити в поставку: 

17.1 Гідромолот: 

Енергія удару гідромолоту, Дж. - не менше - 1 000 

Частота ударів гідромолоту, уд/хв. - від 800 до 1400 

Діаметр бійка гідромолоту, мм - не менше 70 

Робоча вага гідромолоту, кг. - не більш 300 

1 шт. 

17.2 Копальний ківш, ширина – до 900 мм 1 шт. 

17.2 Балонний ключ 1 шт. 

17.3 Манометр для контролю тиску повітря в шинах  2 шт 

17.4 Підходящий вогнегасник (порошкового типу)   2 шт. 

17.5 Аптечка 2 шт. 

 

 Постачальник підтверджує відповідність якості поставленого ним Товару, державним 

стандартам, технічним  умовам та підтверджує наявність необхідних сертифікатів, технічних 

паспортів чи інших документів, що підтверджують їх якість, у відповідності до чинного 

законодавства України. 

 

{У разі відхилень Постачальник має надати перелік таких відхилень в окремій заявці про відхилення, 

підготовленій у форматі таблиці для кожної окремої одиниці, та подати разом з Пропозицією} 

 

НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА_______________________________________________  

 

Підписано________________________________________ 

 

Місце: 

 

Дата: “_____”_____________________ 2019 р. 
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Додаток 2 

 

Форма Листа-згоди на обробку, використання, 

поширення та доступ до персональних даних 

 

 

Генеральному директору КП 

«Міськтепловоденергія» 

Гордійчуку Валерію Григоровичу 

 

 

ЛИСТ-ЗГОДА 

 

 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.10 

р. № 2297-VI надаю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх 

персональних даних (у т.ч. паспортних даних, ідентифікаційного коду, свідоцтва 

платника податків, банківських реквізитів, розрахункових рахунків, електронних 

ідентифікаційних даних: номерів телефонів, електронних адрес) та іншої необхідної 

інформації, передбаченої законодавством, у зв’язку з участю у процедурі закупівлі на 

поставку Товарів №UDHEEP-KAM-SH-10, цивільно-правових та господарських відносин. 

 

 

Дата ________________/____________/ /Підпис/ /ПІБ/ 
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Додаток 3 

 

Контракт №_______________ 

на Закупівлю екскаватора-навантажувача в м. Кам'янець-Подільський 

 

м. Кам’янець-Подільський     Дата:__________________ 

 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» в особі генерального директора 

Гордійчука Валерія Григоровича, що діє на підставі Статуту, (надалі – «Покупець») з однієї 

сторони; та ______________________________ в особі 

___________________________________ що діє на підставі 

_____________________________________ (надалі – «Постачальник») з іншої сторони уклали 

цей Контракт (далі – «Контракт») 

1. Предмет Контракту 

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця товари в 

асортименті, кількості та за цінами, вказаними в ціновій пропозиції № ____________від 

________________, 2019 р., яку слід читати та тлумачити як невід’ємну частину цього 

Контракту (Додаток 1), а Покупець зобов’язується прийняти ці товари та провести їх оплату 

на умовах та в порядку, визначених цим Контрактом. 

2. Якість 

2.1. Якість товарів повинна відповідати діючим державним стандартам та вимогам 

виробника та нормам, вказаним в ціновій пропозиції № ____________від ______________, 

2019 (Додаток 1).  

3. Ціна та кількість 

3.1.Ціна цього Контракту складається з загальної ціни всіх товарів та супутніх послуг, 

вказаних в ціновій пропозиції №____________(Додаток 1), і становить [сума цифрами] 

[сума прописом], в тому числі ПДВ (20%) [сума цифрами] [сума прописом].  

3.2. Ціна товарів є твердою і не підлягає жодному коригуванню. 

4. Порядок здійснення оплати 

4.1. Оплату буде здійснено Покупцем Постачальнику шляхом безготівкового переказу на 

вказаний Постачальником банківський рахунок після поставки Товару на адресу Покупця 

та підписання Акту прийому-передачі після офіційної прийомки - сто відсотків (100%) 

ціни Контракту буде сплачено протягом тридцяти (30) днів. Сто відсотків (100%) ціни 

супутніх послуг буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після виконання послуг та  

підписання Акту надання послуг.  

 

[у випадку Контракту в іноземній валюті додайте наступне: Оплату учаснику, який 

вказав ціни у вільноконвертованій валюті, буде здійснено в українській гривні по 
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офіційному курсу, встановленому Національним банком України (вул. Інститутська, 9, 

Київ Україна, офіційний веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату (1) підписання Акту 

прийому-передачі та на дату (2) підписання Акту надання послуг.]  

4.2.Контракт фінансуватиметься виключно з коштів, отриманих від підписаної Угоди між 

Урядом України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8387-UA від 26 

травня 2014 року  (Категорія 1-VIII, GD, CW, Non -CS, CS та EEI витрати на виконання 

частини I (а) Проекту для комунального підприємства "Міськтепловоденергія" Кам'янець-

Подільської міської ради), передбачені спеціальним фондом державного бюджету 

України. 

5. Терміни та порядок постачання товарів 

5.1 Товар, зазначений вище в Пункті 1.2, повинен бути поставлений Покупцю не пізніше 

тридцяти  (30) днів з дати підписання даного Контракту. 

5.2.Товар має бути доставлені за наступною адресою: вул. Тімірязєва, 123 м. Кам’янець-

Подільський, Хмельницька область, Україна, 32300. Товар має бути доставлений за 

адресою Покупця транспортом Постачальника та витрати за таку доставку несе виключно 

Постачальник. 

5.3. Датою поставки товару вважається день підписання Покупцем видаткової накладної, яка 

готується Постачальником та надається разом з товаром Покупцю. 

5.4. Постачальник має повідомити Покупця не пізніше ніж за 24 години до запланованої 

поставки факсом або електронним повідомленням. Товар має бути поставлений у 

відповідності до звичайних для такого типу товарів торгівельних практик. 

5.5. Після доставки Товару на адресу Покупця, Покупець і Постачальник повинні підписати 

двосторонній Акт прийому-передачі після формальної прийомки товару, включаючи 

візуальний огляд на відсутність пошкоджень (механічних, попадання води і т.д.), перевірку 

серійного номера з пакувальним листом, гарантійного сертифікату та кількості товарів. 

6. Права та обов’язки сторін 

6.2. Покупець має наступні обов’язки: 

6.1.1. Повністю та своєчасно розрахуватися за поставлені товари та надані послуги. 

6.2.2. Прийняти доставлений товар згідно з відповідним транспортним документом. 

6.2. Покупець має наступні права: 

6.2.1. Після надання 10-денного повідомлення про відповідний намір, розірвати цей 

Контракт у разі невиконання Постачальником своїх обов’язків. 

6.2.2. Вимагати від Постачальника доставити товар у терміни, зазначені у цьому 

Контракті. 

6.2.3. Повернути Постачальнику неоплачений рахунок-фактуру, якщо Акт прийому-

передач або Акт надання послуг, зазначені в пункті 4.1 цього Контракту, оформлено 

неналежним чином. 

6.3. Постачальник має наступні обов’язки: 

6.3.1. Забезпечити доставку Товару у терміни, зазначені у Контракті. 

http://www.bank.gov.ua/
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6.3.2. Забезпечити доставку Товару, які відповідають вимогам до якості, зазначеним в 

Розділі 2 цього Контракту. 

6.3.3. Постачальник на підставі визнаної претензії в погоджений строк, але не більше 20 

днів, робить за свій рахунок заміну невідповідного асортименту, заміну дефектного 

товару на якісний товар, або усуває виявлені дефекти. Всі витрати, пов’язані з такою 

заміною/усунення, включаючи витрати на транспортування з адреси Покупця на 

адресу Постачальника і в зворотному напрямку, несе Постачальник. 

6.4. Постачальник має наступні права: 

6.4.1. Отримати повний та своєчасний розрахунок за поставлений Товар та надані послуги. 

6.4.2. Доставити Товар раніше погодженого строку. 

6.4.3. Після надання 15-денного повідомлення розірвати цей Контракт у разі невиконання 

Покупцем своїх обов’язків. 

7.  Обставини непереборної сили 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань за цим Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили (аварія, 

катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо), які не існували під час укладання Контракту 

та виникли поза волею Сторін. 

7.2. Сторона, що не може виконати зобов’язання за цим Контрактом унаслідок обставин 

непереборної сили, повинна не пізніше ніж 5 (п’ять) робочих днів з моменту їх виникнення 

повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 

що видаються в установленому законом порядку. 

7.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 60 

календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей 

Контракт. 

8. Розірвання Контракту 

8.1. Розірвання Контракту через невиконання обов’язків: 

(а) Покупець може розірвати Контракт повністю або частково без відшкодування збитків 

за порушення Контракту, відіславши письмове попередження Постачальнику: 

(і)     у разі, якщо Постачальник не доставляє Товар протягом    періоду зазначеного у 

Контракті або протягом додатково наданого часу; 

(іі)   якщо Постачальник не виконує будь-які інші обов'язки, зазначені у Контракті; 

або 

(ііі)   у разі, якщо Постачальник займається шахрайством чи корупцією на розсуд 

Покупця, як зазначено нижче у пункті 9 протягом конкурсу або виконуючи  

існуючий Контракт. 

(б) У випадку, якщо Покупець розриває Контракт повністю або частково, Покупець може 

придбати Товари та Послуги аналогічні тим, що не були виконані чи доставлені на 

таких умовах і в порядку, який він вважає доцільним. Постачальник несе 
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відповідальність за будь-які додаткові витрати на аналогічні товари та послуги. 

Постачальник повинен продовжувати виконання Контракту в частині, що не 

припиняється. 

8.2. Розірвання Контракту у зв’язку з банкротством: 

(а) Покупець може перервати Контракт повідомивши про це Постачальника, якщо 

Постачальник стає банкрутом або неплатоспроможним. У цьому випадку розірвання 

Контракту відбудеться без відшкодування Постачальнику, але за умов, що таке 

розірвання Контракту не зашкодить або вплине на право подання позову  чи засоби 

правового захисту, що з'явилися чи з'являться у Покупця після цього. 

8.3. Розірвання Контракту за ініціативою сторін 

(а) Покупець може розірвати Контракт повністю або частково, повідомивши про це 

Постачальника, в будь-який час. У повідомленні про розірвання Контракту  має 

зазначатись, що розірвання відбулося за ініціативою Покупця, наскільки виконання  

послуг за Контрактом Постачальником обмежується та дата, коли це обмеження 

набуває чинності. 

(б) Укомплектовані та готові до відправки товари протягом 28 днів після отримання 

Постачальником повідомлення про розірвання Контракту мають бути прийняті 

Покупцем за умовами та цінами Контракту. Для інших товарів Покупець може обрати: 

(і) підготовку та доставку будь-якої частини за умовами та цінами Контракту; 

та/або 

(іі) скасувати залишок та сплатити Постачальнику узгоджену суму за частково 

укомплектовані товари та послуги, а також за матеріали та деталі, що були 

придбані Постачальником раніше. 

9. Шахрайство та корупція  

9.1.   Якщо Покупець визначає, що Постачальник і/або будь-хто з його персоналу, або його 

агентів, або його субпідрядників, консультантів, постачальників послуг, постачальників 

та / або їх співробітників займається корупцією, шахрайством, примусовою або 

обструкціоністською практикою (як визначено у Банківських правових санкціях), під час 

конкурсу на отримання Контракту чи під час виконання Контракту, Покупець може після 

закінчення 14 днів з моменту повідомлення Постачальника розірвати Контракт з 

Постачальником, і має застосувати умови пункту 8 якщо таке розірвання Контракту 

відбулося відповідно до підпункту 8.1. 

10. Заходи контролю та аудит 

10.1 Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, які відповідають чинному 

законодавству країни Покупця. 

10.2 Постачальник повинен дозволити, а також спонукати своїх субпідрядників та 

консультантів дати дозвіл Банку та / або особам, призначених Банком перевірити офіси 

Постачальника та всі рахунки і документи, що стосуються виконання Контракту та подання 

заявки, і мати такі рахунки і записи перевірені аудиторами, призначеними Банком на вимогу 

Банку. Звертаємо увагу Постачальників, його субпідрядників і консультантів на пункт 9 про 

шахрайство і корупцію, який передбачає, зокрема, що дії, спрямовані на істотне уповільнення 
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виконання інспекційних та аудиторських прав Банку, заборонені та є підставою для 

припинення Контракту (а також для дискваліфікації учасника відповідно до чинних 

процедурних санкцій Банку). 

11. Вирішення спорів 

11.1. Усі суперечки і розходження, які можуть виникнути з приводу даного Контракту або у 

зв’язку із ним, вирішуються шляхом переговорів сторін. 

11.2. Усі суперечки та розбіжності, в яких сторони не дійшли згоди, вирішуються у 

відповідності до чинного законодавства України. 

12. Строк дії Контракту 

12.1. Цей Контракт набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 

повного розрахунку. 

12.2. Даний Контракт складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін. 

13. Інші умови 

13.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Контрактом третій Стороні. 

13.2. Сторони погодилися, що текст Контракту, будь які матеріали, інформація та відомості, які 

стосуються Контракту, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без 

попередньої письмової згоди іншої Сторони Контракту, крім випадків, коли таке 

передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання 

Контракту або оплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, 

передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Контракту. 

13.3. В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть 

спричинити труднощі по виконанню зобов’язань по цьому Контракту Сторони зобов’язані 

повідомити одна одну не пізніше 10 календарних днів після виникнення таких змін. 

13.4. Всі зміни та доповнення до цього Контракту складаються у письмовій формі у вигляді 

додаткових угод набирають чинності з моменту підписання обома Сторонами та 

вважаються його невід’ємною частиною. 

13.5. У всьому іншому, непередбаченому умовами цього Контракту, відносини сторін 

регулюються нормами чинного законодавства України. 

13.6. Постачальник є платником ПДВ [вказати податкові зобов’язання Постачальника]. 

13.7. Покупець є платником ПДВ. 

14. Додатки до Контракту 

14.1. Додаток 1: Цінова пропозиція № ____________від ________________ 2019 р. 

 

15. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

Покупець:      Постачальник: 
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Комунальне підприємство 

«Міськтепловоденергія»  

Адреса: вул. Тімірязєва, 123, м.Кам’янець-

Подільський, Хмельницька область, 

Україна, 32300 

Р/р _____________________ 

 в _______________________ 

МФО ___________ 

ЄДРПОУ 31653320 

 

 

____________________________ 

          ( М.П.) 

Гордійчук В.Г. 

Генеральний директор 

КП «Міськтепловоденергія» 

 

 


