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ЗАПИТ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № RFQ #08-18
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАМОВНИКА
Замовник запиту: «Інтернешнл Рісорсіс Груп», проект USAID «Міська енергетична реформа в
Україні».
Юридична та поштова адреса: м. Київ , вул. Толстого, 9а, 01004, Україна.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Метою проведення запиту цінової пропозиції на придбання матеріалів та обладнання, є
визначення постачальника з найкращою ціновою та технічною пропозицією, у відповідності із
контрактом №: AID-121-TO-13-00006 з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного
розвитку.
Публікація даного Запиту жодним чином не зобов’язує Замовника укладати договір субпідряду
з будь-якою організацією (компанією). Договір, який буде укладений з Замовником, за формою
є контрактом з фіксованою ціною. Терміни та умови субпідрядного контракту будуть обговорені
додатково з відібраним Учасником.
Будь-ласка, зверніть увагу, що USAID не є стороною договору. Будь-які заперечення (претензії)
з боку Учасника з усіма відповідними поясненнями надсилаються на розгляд Замовника,
оскільки USAID не розглядатиме заперечення (претензії) у межах субпідрядів, що фінансуються
USAID.

1. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ
Учасники конкурсу, які подають свої пропозиції у відповідь на запрошення до подання
пропозицій, мають задовольняти такі вимоги:
 якщо учасник конкурсу є приватним підприємцем, він/вона має бути громадянином або
резидентом України (або мати еквівалентний статус, що дозволяє такій особі постійно
проживати і працювати в Україні);
 бути зареєстрованими у відповідності до законів України;
 якщо учасник конкурсу є організацією (компанією), остання повинна управлятися
органом управління, в якому більшість ключових управлінських посад обіймають
громадяни або резиденти України (або особи з еквівалентним статусом, що дозволяє їм
постійно проживати і працювати в Україні); або
 громадяни або резиденти України (або особи з еквівалентним статусом, що дозволяє їм
постійно проживати і працювати в Україні) мають бути зайняті на більшій половині
штатних та ключових управлінських посад організації.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:
Надайте цінову пропозицію на матеріали та обладнання згідно Додатку 1.
УМОВИ ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЇ

ФОРМА ПОДАННЯ:

Всі комерційні пропозиції та супроводжувальні документи, що відповідають умовам запиту
№ RFQ #08-18, мають бути у форматі PDF та надіслані на електронну скриньку:
procurement@merp.org.ua. У темі електронного листа необхідно вказати «RFQ #08-18 Пропозиція (назва організації)».
ВИМОГИ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДВ:

У разі визначення переможця цього запиту, він має бути готовим пройти процедуру
звільнення від податку на додану вартість наданих послуг у відповідності до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1301 «Про внесення змін до Порядку
залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», відповідно до
Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та технікоекономічне співробітництво від 7 травня 1992 року”.
У разі наявності в Учасника запиту пільг зі сплати ПДВ, просимо надати посилання на норми
законодавства, що стосуються таких пільг, або свідоцтва, які б засвідчували наявність цих
пільг.
Учасник має право на додаткові уточнення та роз’яснення щодо технічного завдання та умов
подання пропозицій у вигляді запиту на електронну скриньку: procurement@merp.org.ua.
Учасники конкурсу несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій.
Пропозиції необхідно надіслати не пізніше 16:00, 09 лютого 2018 року. Пропозиції, надіслані
пізніше вказаної дати розглядатися не будуть.

Додаток 1
Перелік матеріалів для закупівлі
Локальна припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією
№
п/п
1

2

3
4

Найменування
Припливно-витяжна установка з системою
рекуперацією тепла ВУТ 3000 ПВ ЕС «Вентс»,
Україна
Припливно-витяжна установка з системою
рекуперацією тепла ВУТ Р 900 ВГ ЕС «Вентс»,
Україна
Припливно-витяжна установка з системою
рекуперації Прана 150 (Рrаnа 150, 115 м3/ч)
Припливно-витяжна установка з системою
рекуперації Прана 200 G (Рrаnа, 135 м3/ч)

Одиниця
виміру

Кількість
одиниць

шт

1

шт

1

шт

56

шт

4

