ЗАПИТ
НА НАДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Дата: 20.11.2020 року
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
оголошує запит цінових пропозицій
на закупівлю Комплектів обладнання для проведення досліджень методом ІФА
(автоматичні імуноферментні аналізатори (ІФА)) (Код згідно з УКТЗЕД 3822 00 00 00,
9027), ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори, в рамках реалізації проєкту
«Mannheim – Chisinau – Chernivtsi – «Together against Covid-19» / «Мангайм – Кишинів
– Чернівці «Разом проти Covid-19» (Реєстраційний номер: KCS-013-Mannheim-2020), що
фінансується компанією Енгейджмент Глобал через Угоду про співробітництво між
містами Мангайм (Федеральна Республіка Німеччина), Кишинів (Республіка Молдова)
та Чернівці (Україна)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 04062216
1.3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, пл. Центральна, 1.
Предметом даного запиту є порівняння цінових пропозицій з метою подальшого укладання
Договору на закупівлю Комплектів обладнання для проведення досліджень методом ІФА
(автоматичні імуноферментні аналізатори (ІФА)) (Код згідно з УКТЗЕД 3822 00 00 00, 9027),
ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори.
2. Розмір бюджетного призначення за витратами та фінансовим планом Проєкту або
очікувана вартість предмета закупівлі:
2.1 Очікувана вартість предмета закупівлі: 651 988, 35 грн. (шістсот п'ятдесят одна тисяча
дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 35 коп.) без ПДВ (за курсом НБУ станом на 20.11.2020 р.
євро - 33, 4353 грн.).
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: Комплекти обладнання для проведення досліджень
методом ІФА (автоматичні імуноферментні аналізатори (ІФА)) (Код згідно з УКТЗЕД 3822
00 00 00, 9027), ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори.
3.2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладено в Додатку
№ 1 до цього Запиту.
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3.3. Місце поставки (передачі) товару: м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 11 (КНП «Міська
поліклініка №2») та м. Чернівці, вул. І. Підкови, 4 (КНП «Міська лікарня №4»).
3.4. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 21 грудня 2020 року (включно).
4. Подання цінових пропозицій згідно цього Запиту та його додатків.
4.1. Кінцевий термін подання: 26 листопада 2020 року до 16:00 за місцевим часом (Україна).
Жодна цінова пропозиція, подана Замовнику після цього терміну, не розглядатиметься.
4.2. Місце подання пропозицій за адресою: 58000, м. Чернівці, пл. Центральна, 1,
Чернівецька міська рада, каб. 113 (канцелярія). Пропозиція повинна бути в закритому,
непрозорому конверті.
5. До надання пропозицій запрошуються юридичні особи та фізичні особи-підприємці,
які, мають надати документально підтверджену інформацію про відповідність
Учасника кваліфікаційним критеріям
5.1. Довідка згідно вказаної форми про підприємство. (Учасник не повинен відступати від
даної форми):
Категорії відомостей

Інформація
(заповнює Учасник)

Примітка

Повне найменування:
Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код /
реєстраційний номер облікової картки
платника податків:
Реквізити Учасника
адреса - юридична та фактична:
номер телефону, факсу, e-mail:
Керівництво
посада керівника:
прізвище, ім'я, по батькові керівника:
номер телефону, e-mail, керівника:
форма власності:
організаційно-правова форма:
інше (за бажанням)
5.2. Документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних договорів:
5.2.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність документально підтвердженого
досвіду виконання аналогічного договору із зазначенням предмету договору, суми договору,
назви організації/підприємства/установи тощо, з якою укладено договір.
5.2.2. Копія аналогічного договору не менше одного. (аналогічними договорами в розумінні
цієї документації є договори про виконання робіт, аналогічних до предмету цієї закупівлі);
5.2.3. Відгук від замовника, з яким укладено аналогічний договір, зазначений в довідці,
складеній відповідно до п. 5.2.1. цього Запиту, з інформацією про повне виконання поставки
за договором.
5.3. Інформаційна довідка в довільній формі за підписом учасника (уповноваженого
представника) про те, що він не підпадає під дію Закону України «Про санкції» від
14.08.2014 №1644-VII та рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017 «Про
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застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року №133/2017.
5.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ
(якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником
єдиного податку).
5.5. Копії документів що підтверджують правомочність представника Учасника на укладання
договору про закупівлю (копію протоколу рішення засновників або копію наказу про
призначення керівника підприємства на посаду або копію доручення або інший документ).
5.6. Довідка за підписом учасника або уповноваженої особи (в довільній формі) про те, що
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» керівник установи надає
згоду на оброблення своїх персональних даних.
5.7. Гарантійний лист про відповідність пропозиції технічним, якісним та кількісним
характеристикам предмета закупівлі із підтвердженням всіх умов відповідно до Додатку 1.
Подання Учасником цінової пропозиції означає, що він за дану ціну зобов’язується
поставити та передати у власність Замовника предмет закупівлі у кількості та якості,
визначеній Додатком №1 до даного Запиту.
Ціна, запропонована учасником в ціновій пропозиції, повинна враховувати всі затрати
пов’язані із доставкою, розвантаженням товару, монтажем та пусконалагоджувальними
роботами; сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування; витрати пов’язані з
отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо; та не повинна перевищувати очікувану
вартість предмета закупівлі.
Замовник не заперечує щодо надання Учасником за його бажанням будь-яких
додаткових документів.
Додатки:
Додаток 1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на 7 арк.
Додаток 2. Проект договору на 10 арк.
Додаток 3. Форма цінової пропозиції на 1 арк.

