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Запит на цінову пропозицію/(RFQ) 

Необхідний товар/послуга: Закупівля комп’ютерного обладнання 

Вид контракту: З фіксованою ціною 

Ця закупівля підтримує: Проект USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні» 

Пропозиція подається: Procurement@merp.org.ua 

Дата випуску RFQ: 10/24/2018 

Дата подання запитань від 
постачальника: 

10/29/2018 

Дата подання пропозиції: 11/02/2018 

 

Спосіб подання: 

Надішліть відповідь електронною поштою з доданням документу у форматі MS Word / pdf.  

Учасник/Продавець погоджується залишати зазначені у цій пропозиції ціни незмінними 
протягом 60 днів від дати, зазначеної для одержання пропозицій, якщо інший час не 
вказаний у додатку до RFQ.  

Номер запиту: RFQ-RTI-MERP/06-2018 

 

Додатки до RFQ: 

1. Додаток «A» – Специфікації товару 

2. Додаток «Б» – Інструкції для Учасників/Продавців 

3. Всі умови Замовлення на закупівлю (ЗЗ) викладені на нашому веб-сайті за посиланням: 
http://www.rti.org/POterms, http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf або для 
комерційних продуктів: http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf 
(надалі – «Умови»). Поставка продуктів Постачальником, надання послуг або 
виставлення рахунків у зв’язку із цим замовленням на закупівлю являє собою згоду 
Постачальника з Умовами. Зміни до Умов можуть бути внесені лише у письмовій формі, з 
підписанням обома сторонами. 

Всі учасники/продавці несуть відповідальність за ретельне вивчення кожного додатку та 
повинні виконувати будь-які інструкції, що можуть стосуватися цієї закупівлі.  

http://www.rti.org/POterms
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
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Додаток A 
Специфікації товару або Технічне завдання 

Специфікації товару 

 

Для реалізації напрямку діяльності 2 Проекту «Сприяння інвестиціям у технології і 
застосування чистої енергії», завдання 2.8 «Надання допомоги муніципалітетам в оптимізації 
та плануванні розвитку мереж централізованого теплопостачання» згідно технічного 
завдання ПРОЕКТ «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ» (ПРОЕКТ МЕР) 
планує закупити наступне обладнання для міст Київ, Біла Церква і Запоріжжя: 

Обладнання Київ 
Біла 

Церква 
Запоріжжя 

Server:    

Windows Server Stnd 2016  1 1 1 

CPU: 2x Intel Xeon E5..26xx v2, 6 core @3.5Ghz/RAM 32 
GB 

1 1 1 

HDD >100GB system disk+>750Gb app  and  database SAS 
15K/min RAID 5(10)  or SSD (DWPD>=3) 1 1 1 

WEB server:    

Windows Server Stnd 2016 1 1 1 

CPU: 2x Intel Xeon E5..26xx v2, 6 core @2.4Ghz/RAM 32 
GB 

1 1 1 

HDD >100GB system disk+>500Gb app  SAS 15K/min 
RAID 5(10)  or SSD (DWPD>=3) 

1 1 1 

Workstation:    

Windows 10x64 Pro UKR  10 5 5 

CPU: 2 cores/RAM 8 GB/>200G HDD/Graphic card 256Mb  10 5 5 

Monitor 27’’ (1920x1080x65k) 10 5 5 

 
Будь ласка, надайте цінові пропозиції по зазначеному обладнанню, а також вкажіть вартість 
доставки у дані міста. 
 
Компанія повинна бути готовою та мати бажання пройти процедуру звільнення від податку 
на додану вартість відповідно 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 техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року”. 

У разі наявності в Учасника конкурсу пільг зі сплати ПДВ, просимо надати посилання на норми 
законодавства, що стосуються таких пільг, або свідоцтва, які б засвідчували наявність цих 
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пільг. 

Підписуючи цей Додаток, учасник підтверджує, що повністю розуміє специфікації та має 
намір надати послуги, що відповідають зазначеним вище специфікаціям. 
 

Підпис:  

Посада:  

Дата:  
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Додаток «Б» 
Інструкції для Учасників/Продавців 

1. Детальний опис закупівлі: Покупець (RTI) має намір закупити товари визначені у 
Додатку A. Відлік строку Угоди про замовлення здійснюється від дати рішення до дати 
поставки сторони пропозиції, якщо цей строк не буде подовжено спільною угодою 
сторін. Покупець має намір прийняти рішення щодо єдиного «затвердженого» 
постачальника на базі відповідності зазначеним специфікаціям, спроможності 
обслуговувати цей контракт, а також ціни продажу.  

2. Закупівельна діяльність: Цю закупівлю буде здійснено компанією Research Triangle 
Institute (RTI International), що розташована за адресою 

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», м. Київ, Україна 01004, 
вул. Льва Толстого 9а, пов. 1 

яка має закупівельну потребу для підтримки проекту, що фінансується 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

3. Вимоги до пропозиції. Всі продавці подають цінову пропозицію. Вся інформація, 
представлена у ціновій пропозиції, буде розглядатися під час оцінки RTI. Неподання 
інформації, що вимагається цим RFQ, може призвести до того, що пропозиція Продавця 
вважатиметься неприйнятною. Продавці відповідальні за подання пропозицій та будь-
яких модифікацій, переглядів або ануляцій, на електронну адресу до часу та дати, 
визначених у RFQ. Будь-яка пропозиція, модифікація, перегляд або ануляція пропозиції, 
одержані RTI, визначеним у RFQ, після часу, зазначеного як час прийняття пропозицій, 
вважається «запізненою» та не може бути прийнятою до розгляду Спеціалістом із 
закупівель RTI. Пропозиція Продавця повинна включати: 

(a)  Номер запиту: 

(b)  Дату та час подання: 

(c)  Назву, адресу, номер телефону постачальника (учасника) та підпис його 
уповноваженої особи: 

(d)  Строк дії виставленої ціни: 

(e)  Технічний опис продуктів пропонується у достатньо деталізованій формі, щоб 
оцінити дотримання вимог запиту. Це може включати літературу про продукти, 
інші документи, якщо необхідно. 

(f)  Якщо RTI інформує Продавця, що Товар призначений для експорту, і Товар не 
віднесений до категорії експорту за Контрольним номером класифікації 
експортних товарів (ECCN) “EAR99” Правил експортного контролю (EAR) 
Міністерства торгівлі США, Продавець повинен надати RTI правильний номер 
ECCN та ім’я представника Продавця, відповідального за дотримання правил 
торгівлі, який зможе підтвердити експортну класифікацію.  

(g)  Наявність часу на виконання Товару/Послуги. 

(h)  Умови гарантії з описом, які гарантії обслуговуватимуться та як саме. 
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(i)  Інструкції з особливого ціноутворення: Ціна та будь-які умови дисконтування або 
особливі вимоги та умови (особлива примітка: ціноутворення має включати 
гарантовані фіксовані ціни на запитувані продукти).  

(j)  Адресу або інструкції для оплати (якщо відрізняється від поштової адреси) 

(k)  Підтвердження змін до запиту (у разі наявності) 

(l)  Інформацію про минулу діяльність, якщо вона включається як фактор 
оцінювання, із включенням нещодавніх та відповідних контрактів на такі ж або 
подібні продукти та інші посилання (включаючи контактних осіб з номерами 
телефонів та іншу відповідну інформацію) 

(m)  Особлива примітка: Відповідаючи на цей RFQ/RFP та підписуючи його, Продавець 
підтверджує, що умови, пов’язані із цим документом RFQ/RFP, були узгоджені і всі 
його додатки були ретельно прочитані та зрозумілі, на всі пов’язані питання було 
надано відповіді. 

4. Форми: Продавці повинні підписати єдиний друкований примірник, поданий та 
відправлений на електронну адресу, зазначену на титульній сторінці цього RFQ.  

5. Питання щодо закупівлі. Всі питання, які стосуються цього RFQ, необхідно на таку 
електронну адресу: 

Procurement@merp.org.ua 

Остання дата для надання питань  

10/29/2018 

6. Повідомлення та поставки: Час є дуже важливим для цієї закупівлі. Продавець має 
поставити послуги не пізніше дат, які зазначені у контракті, та які будуть узгоджені 
сторонами в результаті цього RFQ. Продавець повинен негайно зв’язатися зі 
Спеціалістом із закупівель Покупця у разі змін специфікацій, наявності або графіку(-ів) 
поставок. Надзвичайні затримки призведуть до накладення фінансових штрафів на 
Продавця. 

8. Умови оплати: Їх ви можете знайти в умовах замовлень на закупівлю RTI за 
посиланнями: www.rti.org/poterms, http://www.rti.org/POterms, 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf, або 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf. Платіж може бути 
здійснений за допомогою банківського переказу. 

9. Процес оцінки та присудження контракту: Спеціаліст із закупівель RTI присуджує 
контракт в результаті цього запиту відповідальному Продавцеві (учаснику), чия 
пропозиція відповідає RFQ та буде найбільш прийнятною для RTI, з урахуванням ціни та 
інших факторів. Контракт буде присуджений Продавцю, що представлятиме кращу 
пропозицію для Проекту та для RTI. У цілях цього RFQ ціна, технічна сторона та 
кваліфікації організації та персоналу мають важливість при оцінці та відборі переможця 
за «кращою пропозицією». RTI планує оцінювати пропозиції та визначити переможця 
Угоди без обговорень із Продавцями. Таким чином, початкова пропозиція Продавця 
повинна містити найкращі умови Продавця з точки зору ціни та з технічної сторони. 

http://www.rti.org/poterms
http://www.rti.org/POterms
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
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Однак, RTI залишає за собою право проводити обговорення, якщо пізніше Спеціалістом 
із закупівель RTI це буде визнано необхідним. 

Фактори оцінки складатимуться з таких критеріїв: 

(a) ЦІНА. Найнижча оцінена гранична ціна (включаючи кількості опціону). 

(b) ПОСТАВКА. Продавець надає найбільш прийнятний графік поставок. 

(c) ТЕХНІЧНА СТОРОНА. Продукти/Послуги відповідатимуть або перевищуватимуть 
специфікації, описані у Додатку А до RFQ/RFP.  

(d) МИНУЛІ РЕЗУЛЬТАТИ – Продавець може продемонструвати свою спроможність 
та ресурси для надання продуктів/послуг, що потрібні за цим запитом вчасно та зі 
швидким реагуванням. 

10. Повідомлення про присудження контракту. Повідомлення про присудження 
контракту здійснюється електронною поштою. 

11. Строк дії пропозиції. Цей RFQ жодним чином не зобов’язує RTI присудити контракт, 
також не зобов’язує RTI оплачувати жодні витрати, понесені Продавцем при підготовці 
та поданні пропозиції чи внесенні змін до пропозиції. Ваша пропозиція вважатиметься 
дійсною протягом 60 днів після подання. 

12. Представлення та засвідчення.  Постачальники-переможці за Федеральними 
контрактами США повинні заповнити та підписати Представлення та засвідчення RTI 
на суми більше 10 000 доларів США як частину своєї пропозиції. 

13. Закон проти відкатів 1986 р. Закон проти відкатів 1986 р. (посилання на FAR 52.203-7) 
включений за посиланням до цього Запиту на пропозиції. Якщо у вас є достатні 
підстави вважати, що мало місце порушення, описане у Параграфі (b) FAR 52.203-7, Ви 
повинні повідомити про підозру такого порушення на Гарячу лінію з етики RTI по тел. 
1-877-212-7220 або на ел. пошту ethics@rti.org. Ви можете повідомити про підозру 
порушення анонімно. 

Приймання: 

Продавець погоджується, і це засвідчується його підписом нижче, що заповнений та 
підписаний запит продавця, пропозиція продавця, включаючи всі необхідні подання та 
обговорені умови, що містяться тут, складають повний текст угоди щодо послуг, описаних 
тут. 

 

Від імені: (Назва Продавця) 

 

 

Підпис: __________________________________________________________ 

Посада: 

Дата: 

 

 

mailto:ethics@rti.org

