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І. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються дійсними в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:

повне найменування
Управління справами Апарату Верховної Ради України.
місцезнаходження
вул. Грушевського, 5, м. Київ, поштовий індекс: 01008.
посадові особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками
Гетман Владислав Володимирович, заступник завідувача відділу юридичного забезпечення Управління справами, вул. Банкова, 6-8а, кімн. 505, м. Київ, поштовий індекс: 01008, тел. (044) 255-46-63, електронна адреса: hetman@rada.gov.ua;
Бабич Олександр Миколайович, заступник завідувача відділу, вул. Садова, 3, кімн. 831, м. Київ, поштовий індекс 01008, тел. (044) 255-28-79.
3. Інформація про предмет закупівлі
 
найменування предмета закупівлі
частин та приладдя до обчислювальних машин (лот №1 - витратні матеріали, лот №2 -  комплектуючі), код ДКПП - 26.20.4
вид предмета закупівлі
товар
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)


м. Київ, 2209 од.
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

грудень 2015р.
4. Процедура закупівлі
Відкриті торги.
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів
Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів 
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.
Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо частин предмета закупівлі (якщо предмет закупівлі складається з лотів).
Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням та/або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання зазначених документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: «Не відкривати до 11 год. 00 хв., 18.11.2015р.» 
Перші сторінки пропозиції конкурсних торгів повинні містити реєстр наданих Учасником документів та ціну пропозиції Учасника.
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Не вимагається 
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
Відсутні
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
1. Перелік кваліфікаційних критеріїв та документів необхідних для їх підтвердження:
- наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази.
На підтвердження цього в складі своєї пропозиції Учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання договору за результатами торгів; 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
Учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність у нього спеціалістів, які мають необхідні знання та досвід для виконання договору за результатами торгів;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність виконаних аналогічних договорів (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) із зазначенням предметів договорів, замовників та їх уповноважених осіб (прізвище та контактний телефон);
- наявність фінансової спроможності.
Учасник повинен надати баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (видану не раніше 10-ти (десяти) днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів). Подання зазначених форм звітності здійснюється виключно суб’єктами господарювання (установами, організаціями), які згідно з чинним законодавством зобов’язані вести таку звітність.
2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі, та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:
- він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
- відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; 
- службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
- суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
- пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
- у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником;
- юридична особа, яка є учасником не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
3. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;
- учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
4. Учасник надає інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, в довільній формі. Надання Учасником документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, а також а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним не вимагається.
5. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, а саме:
- довідку в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу-Учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- копію затвердженої антикорупційної програми (або копію наказу чи іншого документа про затвердження такої програми), копію наказу або іншого документа про призначення уповноваженого з антикорупційної програми Учасника - юридичної особи (у випадку, коли наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми є обов'язковими для юридичної особи відповідно до Закону);
- оригінал або нотаріально засвідчену копію витягу з реєстру/інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, на службову (посадову) особу(-іб), яку уповноважено(-их) Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі завіряти копії документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів), фізичну особу, яка є Учасником, виданої Міністерством юстиції України (його підрозділами або підприємствами, установами, організаціями, підпорядкованими Міністерству юстиції України) у відповідності до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5, з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;
Для Учасників - юридичних осіб витяг з реєстру/довідка надається на керівника, а у випадку, коли документи пропозиції конкурсних торгів підписує (в тому числі завіряє копії документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів) інша(-і) уповноважена(-і) особа(-и), то витяг з реєстру/довідка надається також на таких осіб;
- оригінал або нотаріально засвідчену копію документу (довідки або витягу з реєстру), який містить відомості про відсутність або наявність судимості, фізичній особі, яка є Учасником, виданого відповідним органом Міністерства внутрішніх справ України для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку (для фізичних осіб-підприємців) з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
- оригінал або нотаріально засвідчену копію документу (довідки або витягу з реєстру), який містить відомості про відсутність або наявність судимості службової (посадової) особи Учасника, яку уповноважено(-их) Учасником, представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі завіряти копії документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів), виданого(-их), органами Міністерства внутрішніх справ України для підтвердження інформації, що її(їх) не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої(-их) знято або погашено в установленому законом порядку з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Для Учасників – юридичних осіб документ (довідка/витяг) надаються на керівника, а у випадку, коли документи пропозиції конкурсних торгів підписує (в тому числі завіряє копії документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів) інша(-і) уповноважена(-і) особа(-и), то документ (довідка/витяг) надаються також на таких осіб;
- відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство у вигляді скороченої або повної інформаційної довідки (документ, отриманий Учасником в електронній формі), виданої у відповідності до вимог Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
У разі надання інформаційної довідки у вигляді роздрукованого електронного документу (скороченої/повної), така довідка повинна мати обов’язковий атрибут - QR-код, який містить інформацію про документ;
- оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (державної фіскальної служби), дійсна станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
У разі наявності у Учасника податкового боргу надається лист (у довільній формі), виданий органом доходів і зборів (державної фіскальної служби) з вмотивованою відмовою щодо видачі довідки.
У разі якщо зазначена інформація, міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним Учасник на свій розсуд надає відповідну інформацію щодо джерела розміщення/оприлюднення даної інформації (адреса офіційного веб-сайту або веб-порталу). У разі не надання Учасником зазначеної інформації це не є підставою для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиленні його пропозиції конкурсних торгів. 
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в цій документації конкурсних торгів.
Пропозиція конкурсних торгів Учасника має відповідати вимогам, викладеним в додатку № 1 до цієї документації.
В разі посилання в даній документації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід за таким посиланням вважати присутнім вираз «або еквівалент».
8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) 

Відсутня
9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів


лот №1 - витратні матеріали, 
лот №2 - комплектуючі.
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів: 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
 
 


Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)

вул. Банкова, 6-8, під’їзд №4, м. Київ, поштовий індекс 01008; 
18.11.2015р., 09 год. 30 хв. за київським часом. 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
 

вул. Банкова, 6-8а, кабінет 501, м. Київ, поштовий індекс 01008; 
18.11.2015р.,  11 год. 00 хв. за київським часом.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошують найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступного критерію – ціна. Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.
У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл  = обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";
Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;
100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".
2. Виправлення арифметичних помилок
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
3. Інша інформація 
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме: відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки. Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки № 20 або неврахування сторінки № 200 в загальну кількість сторінок, або відсутність нумерації у деяких сторінок; орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що не впливають на зміст пропозиції та зазначені в документах, які підготовлені безпеосередньо Учасником та надані у складі пропозиції; відсутність на деяких строінках підписів уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі. За наявності формальних помилок пропозиція конкурсних торгів не відхиляється.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
 
 
 
 
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору 
У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю 
Договір має в повній мірі відповідати проекту договору (додаток № 2).
Договір укладається відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України враховуючи особливості, визначені Законом.
Договір повинен містити додаток в якому відображатиметься детальний розрахунок вартості предмету закупівлі (специфікація/кошторис).
Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.  
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Не вимагається 















Додаток №1  до документації конкурсних торгів на закупівлю частин та приладдя до обчислювальних машин.


Технічне завдання 
        
Лот 1-витратні матеріали

№ п/п
Складові продукції
Кількість, одиниць

Картридж Samsung MLT-D105L (до SAMSUNG SCX-4600)
350
	

Тонер-картридж C4092A  (до HP LJ 1100, CANON  LBP 810)
15
	

Тонер-картридж Kyocera TK-110  (до Kyocera FS 920/FS1016MFP)
50
	

Тонер-картридж Canon FX-10 (до CANON i-SENSYS MF4018, MF 4370)
3
	

Тонер-картридж  XEROX  WC PE114E (до XEROX WORK CENTRE)
1
	

Тонер-картридж HP CE285A (до HP LJ M1212nf MFP)
30
	

Картридж Brother для HL-2240/ 2250 (TN2275)
40
	

Тонер-картридж UTAX LP-3130 (до UTAX LP-3130 )
20

Додаткові вимоги:
1. Всі витратні матеріали які пропонує Учасник повинні бути новими (такими, що не були у користуванні) та у працездатному стані. Товар обов`язково повинен бути «оригінальним» (від виробника принтерів), або його еквівалент. В разі, якщо Учасник запропонує еквівалент продукції, технічні вимоги до якої викладені в цьому додатку, він має надати в складі своєї пропозиції оригінал листа від виробника устаткування Замовника (принтери та багатофункціональні пристрої) або його офіційного представництва в Україні про можливість використання запропонованого Учасником еквіваленту товару без погіршення технічних характеристик устаткування, його ресурсу із збереженням умов гарантійного ремонту з боку виробника устаткування.  
2. На весь товар обов`язково повинна надаватись гарантія на термін не менше одного року. В разі, якщо витратні матеріали мають обмежений термін придатності, цей термін обов`язково повинен перевищувати один рік з дати поставки Замовнику.

Лот 2 - комплектуючі
№ п/п
Складові продукції
Кількість, одиниць

Клавіатура – стандартна, ENG/RUS/UKR, USB,  дротова, чорна, колір кирилиці – білий. довжина кабелю- не менше 1,8 м.
800
	

Мишка – оптична, дротова, USB, чорна, кількість клавіш – 2, коліщатко – 1, довжина кабелю- не менше 1,8 м.
900

Додаткові вимоги:
1. На весь товар обов`язково повинна надаватись гарантія на термін не менше одного року. 






Додаток №2  до документації конкурсних торгів на закупівлю частин та приладдя до обчислювальних машин.


ПРОЕКТ ДОГОВОРУ


м. Київ	                                                                                              «__» ________ 2015р.

Управління справами Верховної Ради України (далі - Замовник) в особі Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючого справами Кістіона Володимира Євсевійовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, і _________ (далі - Виконавець) в особі _______________, який(а) діє на підставі ______, з іншої сторони, далі разом - Сторони,  уклали цей договір про наступне (далі - Договір):


І. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику товари вказані в пункті 1.2. Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.
1.2. Найменування товарів: ___вказується назва предмета закупівлі___ - (далі товари).
1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товарів
2.1. Виконавець повинен надати Замовнику товари, якість яких відповідає умовам цього Договору. Товари при передачі їх Замовнику перевіряються на відповідність специфікації та у разі невідповідності виправляються Виконавцем.
2.2. Не дозволяється постачати товари (або його компоненти), що були у використанні.
2.3. Всі товари обов`язково повинні мати оригінальну фабричну упаковку, яка не може бути ушкодженою, або заміненою на іншу аналогічну.



III. Ціна договору
          3.1. Ціна цього Договору становить: ________,__грн. (ціна має включати всі необхідні податки, збори а також витрати на транспортування). 
         3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за поставлені товари здійснюються Замовником протягом 10 робочих днів з моменту поставки товару. Моментом поставки вважається день передачі товару Замовникові та підписання Сторонами видаткової накладної.
4.2. Виконавець має надати Замовникові накладну на оплату товару.
4.3. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення.
4.4. Оплата за Товари здійснюється Замовником за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.


V. Строки і порядок поставки товарів
            5.1. Строк поставки товарів: грудень 2015р.  
5.2. Місце поставки товарів: м. Київ.
5.3. Відвантаження обладнання протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заявки на поставку обладнання від Замовника.

VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк протягом 10 календарних днів;
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів: відсутність печатки, підписів тощо;
6.3. Виконавець зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Всі виявлені недоліки ліквідувати за власний рахунок протягом 3-х робочих днів;
6.3.3. Виконувати  доставку товарів та розвантажувальні роботи при постачанні товарів Замовнику за власний рахунок;
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані товари;

VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
7.2. За порушення строків при постачанні товарів, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставлених товарів за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. 
У разі порушення умов зобов'язання щодо якості поставлених товарів з Виконавця стягується штраф у розмірі 20 %  вартості неякісних товарів.
7.3. За порушення строків оплати за поставлені товари Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення. 
Санкція за даний вид порушення вступає в силу в разі наявності відповідних бюджетних коштів на рахунках Державної казначейської служби України.
7.4. У випадку, якщо Виконавець не виконає своїх зобов'язань щодо поставки товарів, Замовник вправі вимагати відшкодування збитків в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
7.5. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором у повному обсязі.

VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються відповідним компетентним органом.
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 року.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови
11.1. Будь-які зміни та доповнення до Договору оформляються додатковою угодою Сторін.
11.2. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно повідомити про це другу Сторону.
11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов`язки за Договором іншій Стороні без письмової на те згоди другої Сторони.
11.5. Замовник - бюджетна неприбуткова установа. Виконавець  є ___________.

XII. Додатки до договору

12.1. До цього Договору додаються такі матеріали, які є його невід'ємною частиною:
12.1.1. Специфікація товарів (додаток 1).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін


«ВИКОНАВЕЦЬ»                                                           «ЗАМОВНИК»		

Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами

___________________  
_____________________ В.КІСТІОН
М.П.							М.П.

