
Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження 

 

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді у форматі pdf. В складі своєї 

пропозиції протягом строку надання пропозицій (до початку аукціону) наступні копії документів: 

• копію виписки (або витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

• копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник 

є платником ПДВ) чи чинне свідоцтво про сплату єдиного податку або інший документ, що 

підтверджує сплату єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку); 

• копію Статуту Учасника в останній (діючій) редакції (для юридичних осіб); 

• копію паспорту та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); 

• документів, що підтверджують повноваження керівника або представника представляти учасника 

у відносинах з замовником та укладати договори, підписувати 

інші необхідні документи. 

• контактну інформацію Учасника (з зазначенням реквізитів Учасника: назви, коду 

ЄРДПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей 

про контактну особу (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон). 

• проект договору. 

• цінову пропозицію з печаткою та підписом Учасника. 

• технічні вимоги та специфікація товару. 

• відомості про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі, які повинні 

підтверджувати те, що учасник має досвід виконання аналогічних договорів (Аналогічними 

договорами є договори на постачання комп'ютерного обладнання та приладдя. Для підтвердження 

виконання аналогічних договорів учасник у складі пропозиції повинен надати копії договорів та 

копії актів прийомки передачі/копії інших документів, що підтверджують факт передачі майна, або 

оригінали відгуків про виконання учасником аналогічних договорів від замовників. Відгук повинен 

містити інформацію про назву предмету закупівлі (договору), кількість, роки виконання договору 

та інформацію про виконання договору в повному обсязі). 

• ліцензія на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації.  

 

У разі відсутності документів Учасник повинен надати замість цього лист пояснення з 

зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти. 

Протягом періоду кваліфікації (оцінки) Замовник може вимагати від учасника, пропозиція 

якого оцінюється, інші документи, що підтверджують відповідність товару вимогам Замовника.  

 

 

Технічні вимоги та специфікація обладнання забезпечення доступу 

до ЄДДР з організацією каналу зв’язку (Комплекту) 
1.1.Призначення 

Комплекту 

Комплект обладнання забезпечення доступу до ЄДДР представляє 

програмно-технічний комплекс із встановленим програмним 

забезпеченням та додатковим комплектом обладнання з 

відповідними технічними характеристиками для виконання 

функції з організації захищеного каналу передачі даних між 

центром надання адміністративних послуг та Єдиним державним 

демографічним реєстром. 

До складу Комплекту входять апаратні компоненти з 

встановленим програмним забезпеченням. 

1.2.Склад апаратних 

компонентів та 

послуг 

До Комплекту входять наступні апаратні компоненти: 

5.1 Джерело безперебійного живлення; 

5.2 Програмно-апаратний комплекс доступу до ЄДДР; 

5.3 Шафа телекомунікаційна 

5.4 Керований комутатор 2-го рівня; 

5.5 Послуга налагодження, монтажу обладнання; 

5.6 Послуга з організації та підключення захищеного каналу 

зв’язку для забезпечення доступу до ЄДДР (далі - Послуга) 

1.2.1.Вимоги до 

джерела 

Топологія: Line-interactive (або еквівалент). 



безперебійного 

живлення 

Тип синусоїди при роботі від батареї: апроксимована синусоїда. 

Потужність повна: не менше ніж 1000 ВА. 

Потужність активна: 500 Вт. 

Час переключення на батарейне живлення: 5 мсек. 

Час автономної роботи з максимальним навантаженням, хв.: не 

менше 3. 

1.2.2.Вимоги до 

Програмно-апаратного 

комплексу доступу до 

ЄДДР 

Вимоги до обладнання: 

Частота процесору: не нижче  2,0 ГГц, кількість ядер: не менше 4; 

Чипсет материнської плати: не гірше Intel N3150D3V; 

Оперативна пам'ять: не гірше DDR3-1600 8Гб; 

SSD диск: 2,5’’ SATA 3.0, об’ємом не менше 30 Гб, з кеш пам’яттю 

не менше 64 Мб; 

Корпус та блок живлення: miniАТХ потужністю, не менше 120 Вт; 

Вхід (WAN порт): 10/100/1000 Ethernet; 

Інтерфейс підключення (LAN-порт): 10/100/1000 Ethernet; 

Вимоги до мережевих можливостей: 

Наявність Брандмауер (Firewall); NAТ; Підтримка VPN 

(віртуальних мереж); DHCP-сервер; Демілітаризована зона (DMZ); 

Веб-інтерфейс; Telnet; Підтримка SNMP; Живлення (PoE/адаптер); 

Операційна система: Гіпервізор XEN Server v 6.5 або аналог; 

Система криптографічного захисту інформації повинна 

реалізовувати наступні функції: 

- захист трафіку на рівні аутентифікації / шифрування 

мережевих пакетів по протоколах IPsec AH і / або IPsec ESP; 

- пакетну фільтрацію трафіку з використанням інформації в 

полях заголовків мережевого і транспортного рівнів; 

- контекстну фільтрацію для протоколів TCP і FTP; 

- класифікацію та маркування трафіку; 

- реалізацію заданого протоколу взаємодії (аутентифікацію 

та / або захист трафіку) для кожного захищеного з'єднання, доступ 

в заданому захищеному режимі тільки для зареєстрованих 

партнерів по взаємодії; 

- регульовану стійкість захисту трафіку; 

- підтримка NAT Traversal Encapsulation; 

- маскування топології  сегмента мережі, що захищається 

(тунелювання трафіку); 

- підтримку списку відкликаних сертифікатів (CRL - 

Certificate Revocation List); 

- реєстрація подій, в тому числі і з використанням серверу 

Syslog; 

- надання статистики із використанням протоколів SNMP v.1, 

v.2c; 

- дистанційне та локальне налаштування (за допомогою 

командної строки або із використанням графічного інтерфейсу); 

- підтримка сервісів QoS. 

- Пропускна здатність у режимі шифрування для пакетів UDP 

та ТСР– не менш 80 Мбіт\сек. 

- Для захисту трафіку повинний використовуватись алгоритм 

шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 у режимі гамування зі 

зворотнім зв’язком.  

- Компонент повинний мати дійсний експертний висновок 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України щодо відповідності вимогам нормативних документів 

системи криптографічного захисту інформації (окремо, або у 

складі комплексу КЗІ). 



1.2.3.Вимоги до шафи 

телекомунікаційної 

Тип шафи: настінна/напільна 

Висота: не нижче 15U 

Ширина: не менше 600мм 

Кількість полиць: 2 шт. 

Мережевий фільтр: 6 розеток 1,5U з організатором кабелей 

живлення 

Комплект крепежів 

Матеріал: метал перфорований 

Двері: перфоровані 

1.2.4.Вимоги до 

керованого комутатора 

2-го рівня 

Функціонал рівня 2: 

 протокол Spanning Tree (IEEE 802.1d); 

 протокол Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s); 

 протокол Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w); 

 Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1ab); 

 LLDP-MED; 

 підтримка транків VLAN (IEEE 802.1Q); 

 IEEE 802.1p; 

 IGMP snooping; 

 підтримка не менше ніж 8000 MAC-адрес; 

 Unidirectional Link Detection (UDLD); 

 Voice VLAN; 

 Механізм забезпечення  відмовостійкісті каналів на рівні 2 

OSI  за не більш ніж 100 ms. 

Безпека: 

 DHCP snooping; 

 Port security; 

 Broadcast, multicast та unicast storm control на рівні кожного 

порта; 

 Аутентифікація при доступі до порта (IEEE 802.1x); 

 IEEE 802.1X MAC-Auth Bypass (MAB); 

 IEEE 802.1X з призначенням гостьового та голосового 

VLAN, а також окремого VLAN у разі помилки авторизації (auth-

fail); 

 MAC address notification; 

 Dynamic ARP Inspection; 

 IP Source Guard; 

 Private VLAN Edge (Protected Port); 

 Port-Based ACLs (PACLs). 

Якість обслуговування (QoS): 

 AutoQoS; 

 Ingress Policing; 

 Ingress Rate Limiting; 

 Strict priority; 

 Shaped Round Robin (SRR); 

 Weighted Tail Dop (WTD); 

 Queue managment. 

Керування та пошук несправностей: 

 автоматичне визначення типу пристрою, що підключається 

до комутатора та здійсненні автоматичної конфігурації порта 

відповідно цьому пристрою (Auto SmartPorts); 

 підтримка автоматичної конфігурації комутатора, що 

включає загрузку конфігураційного файла, образа операційної 

системи, налаштування IP-адреси та ім’я комутатора (Auto Install, 

Auto Configuration); 

 аутентифікація – локальна, TACACS+, RADIUS; 

 забезпечення різних рівнів доступу до пристрою;  



 SSH v2; 

 протокол SNMP версії 1, 2, 3; 

 керування за допомогою CLI, HTTP, HTTPS;  

 Network Time Protocol (NTP); 

 Не менше ніж 2 сесії Port Mirroring (SPAN); 

 RSPAN; 

 Traceroute на рівні 2 моделі OSI; 

 Time Domain Reflector (TDR); 

 Online Diagnostics. 

Архітектура і форм-фактор комутатора: 

 комутатор рівня 2 (OSI); 

 робота у безшумному режимі (fanless); 

 компактний розмір; 

 пропускна спроможність комутації – не менше ніж 10 Гбіт/с 

(20 Гбіт/с у повнодуплексному режимі) для інтерфейсів доступу та 

магістральних інтерфейсів); 

 швидкість комутації (для 64-байтових пакетів) – 13,2 

Мпак/с; 

 об’єм флеш-пам’яті – 64 МБ; 

 об’єм оперативної пам’яті – 128 МБ; 

 кількість VLAN – не менше ніж 255; 

 кількість ідентифікаторів VLAN – не менше ніж 4096; 

 надвеликі фрейми (Jumbo frame) – так, 9018 байт; 

 кількість портів доступу – не менше ніж 8 x 10/100/1000 

Мбіт/с, Ethernet, RJ-45; 

 кількість портів магістралі – не менше ніж 2 combo-порти  

(1 x 10/100/1000 Мбіт/с, Ethernet, RJ-45 та 1 x 1-Gbps Ethernet SFP); 

 зовнішні порти USB – не менше ніж 1 порт (Type A), не 

менше ніж 1 порт (mini-Type B - console); 

 модуль живлення – не менше ніж 1 (220 В змінного струму). 

1.2.5.Вимоги до 

послуги налагодження, 

монтажу обладнання 

Обладнання повинно бути доставлено на умовах DDP 

відповідно до вимог Міжнародних правил тлумачення 

торговельних термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року). 

Налаштування обладнання розуміє під собою: 

 виконання робіт з встановлення ПЗ на відповідне 

Обладнання, попереднє регулювання і настройка, тестування 

Обладнання у відповідності до вимог документації на Обладнання 

з врахуванням побажань Замовника, з метою досягнення 

функціонування Обладнання, виходячи з його призначення; 

 виконання робіт з регулювання і настройки, тестування 

Обладнання безпосередньо на місці його подальшого 

функціонування, у режимах відповідно до вимог документації на 

Обладнання з врахуванням побажань Замовника, з метою 

досягнення функціонування Обладнання, виходячи з його 

призначення. Під час комплексних випробовувань Виконавцем 

здійснюється детальний інструктаж по експлуатації Обладнання 

осіб, які в подальшому будуть експлуатувати Обладнання; 

монтаж обладнання повинен відповідати вимогам законодавства, 

Державним стандартам та технічним вимогам. 

1.2.6.Вимоги до 

послуги з організації та 

підключення 

захищеного каналу 

зв’язку для 

Опис послуги: 

Послуга з організації підключення конфіденційного зв’язку – це 

організація пакетної передачі даних L2 із виконанням 

організаційно-технічних заходів щодо забезпечення 

конфіденційності даних, які передаються між граничними точками 

пакетної мережі. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1


забезпечення доступу 

до ЄДДР (Послуга) 

Точка демаркації – межа балансової належності елементів 

(об’єктів), що знаходяться у власності Виконавця, та елементів 

(об’єктів), що знаходяться у власності Замовника. 

Послуга повинна відповідати галузевим стандартам у сфері 

телекомунікацій (далі - Стандарт) – СОУ 61–34620942–011:2012 

«Телекомунікаційні мережі передачі даних загального 

користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники 

якості. Методи випробування» затверджений наказом 

Адміністрації Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517. 

Послуга повинна забезпечувати симетричну смугу пропускання 

даних між ЦНАП та ЄДДР з обмеженням трафіку відповідно до 

встановлених правил. Трафік до/від інтерфейсів ЦНАП тегується 

C-VLAN тегом у відповідності до стандарту IEEE 802.1Q. Для 

доставки трафіку, в межах пакетних мереж інших операторів 

можуть використовуються додаткові транспортні теги S-VLAN. 

Послуга повинна забезпечити транспортування пакетів від ЦНАП 

таким чином, щоб Замовник міг виконувати комутацію Ethernet 

пакетів своїх вузлів за власними принципами. 

Вимоги до Послуги: 

Лінія зв’язку: Волоконно-оптична 

Тип волокна: одномод 

Коефіцієнт затухання: не менше 0,36 дБ/км 

Кількість волокон: не менше 2 шт. 

Діаметр оптичного модуля: не менне 2,2 мм 

Діаметр стальної проволоки: не менше 1 мм 

Товщина зовнішньої оболочки: не менше 2 мм 

Діаметр кабелю: від 8,3 мм 

Мінімальний радіус вигону: від 10 діаметрів кабелю; 

Доступні температурні параметри: від - 40 ºС - +60 ºС 

Пропускна здатність: не менше 100 Мб/сек 

Кабель повинен відповідати наступним міжнародним стандартам: 

ІЕС 60793-1-1, ІЕС 60794-1-1, ІЕС 60794-1-2, ІЕС 60794-3-10. 

Затримка: Не більш 60 мс. 

Варіація затримки (Jitter): Не більш 40 мс. 

Коефіцієнт втрати пакетів: Не більш 1% 

Використання смуги пропускання у відношенні до замовленої: Не 

менш 95% 

Режим роботи інтерфейсу: Trunk 

Тип інтерфейсу: 100 Мбіт/с 

Тип клієнтського інтерфейсу ЦНАП: 100/1000BASE-Т 

Оцінка якості Послуги: 

Відповідно до п.п. 5.1. та 5.2. Стандарту Послуга відносяться до 

основного виду послуг з організації постійного з’єднання між 

ЦНАП та ЄДДР для передачі між ними даних. 

Для оцінки якості Послуги застосовується третій рівень моделі 

визначення показників та параметрів якості (п.п. 6.1.2. 

Стандарту), який характеризується: 

Показником доступності Послуги визначається відсоток відмов 

(Qвідм.) Послуги на етапі оцінки доступності обладнання доступу 

Виконавця (таб. 6.2. та п.п. 7.3.1.1.2 Стандарту): 

100 %недост
відм

випр

T
Q

T
  , 

де Тне дост., [хвилини] – сукупний час, протягом якого Послуга 



не доступна 

(перерви у наданні Послуги); 

Твипр., [хвилини] – час випробування. 

Часом випробування є одна доба – 1 440 хвилин. 

Qвідм. для однієї Послуги за одну добу має бути не більше 4,2% 

Показником повноти Послуги визначається нормований рівень 

швидкості Послуги (RнршП) (таб. 6.2. Стандарту): 

Швидкість Послуги (RшвП) визначається окремо для передачі і для 

приймання тестових файлів між ЦНАП та ЄДДР. Тестовий файл 

має бути набором псевдовипадкової інформації, який створюється 

за допомогою програми генерації псевдовипадкових 8-бітних 

чисел або шляхом стиснення звичайних файлів за допомогою 

програми архівування. Розмір файла у мегабітах має приблизно 

дорівнювати очікуваній швидкості передавання у мегабітах за 

секунду. 

Показник RшвП в Мбіт/с обчислюють за формулою: 

_

ф

шв ПД

пд

V
R

Т
 , 

Де Vф, [Мбіт] – об’єм тестового (випробувального) файлу; 

Тпд., [секунди] – час передачі даних, необхідний для повного і 

безпомилкового передавання тестового файлу. 

Параметр Тпд. визначають як проміжок часу, який починається в 

момент отримання РАПом інформації, необхідної для того, щоб 

розпочати передачу, і закінчується в момент отримання останнього 

біта тестового (випробувального) файлу. 

RсрП = (RmaxП + RminП)/2, 

де RсрП, [Мбіт/с] – середня швидкість Послуги; 

RmaxП, [Мбіт/с] – найвища швидкість Послуги; 

RminП, [Мбіт/с] – найнижча швидкість Послуги. 

Відповідно: RнршП. = (RсрП/10 Мбіт/с)*100% 

RнршП має бути у межах: ±5%. 

Виконавець повинен: 

- Забезпечити конфіденційний зв’язок з використанням 

ресурсу Національної системи конфіденційного зв’язку відповідно 

до вимог Постанови КМУ від 29.03.2006 №373 та ЗУ «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

- Бути внесений до реєстру операторів, провайдерів 

телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ від 11.11.2010р. 

№560; 

- Мати ліцензію на надання послуг у галузі криптографічного 

захисту інформації; 

- Мати ліцензію на надання послуг у галузі технічного 

захисту інформації; 
 

 У разі, якщо дані технічні вимоги та специфікація товару містять посилання 

на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то 

вважається, що технічні вимоги та специфікація товару містять вираз "або 

еквівалент". 

 
 

 



ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

(форма подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
Відомості про учасника процедури закупівлі 

Повне найменування учасника  

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони):  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності):  

Місцезнаходження:  

Назва банку:  

Розрахунковий рахунок:  

МФО:  

Адреса банку:  

Посадова особа Учасника, уповноважена здійснювати 

зв’язок із Замовником 

(ПІБ, посада, контактні телефони): 

 

Факс:  

Електронна адреса:  

 
Ми,_____________________________________(повне найменування Учасника), надаємо свою 

пропозицію на участь у електронному аукціоні на закупівлю: Цифрове комутаційне обладнання – 

за кодом ДК 021:2015 – 32546000-2) комутаційне обладнання. 

 
№ 

з/

п 

Назва предмету закупівлі Одиниця 

виміру 

Кіль-

кість 

Ціна 

без 

ПДВ 

ПДВ Разом 

1. Джерело безперебійного живлення штука 1    

2. Комплект обладнання для забезпечення доступу до 

ЄДДР у складі: РАП-2К з встановленим 

програмним засобом криптографічного захисту 

інформації: програмний модуль «Модуль 

шифрування <<Cisco UVPN-ZAS>> (шлюз для 

Cisco UCS C-Series, UCS B-Series та Cisco UCS-E) (з 

обмеженням до 10 тунелів)» 

штука 1    

3. Шафа телекомунікаційна штука 1    

4 Керований L2 коммутатор HP 1920 8G штука 1    

5 Послуги з доставки, монтажу та налагодження 

обладнання 

штука 1    

6 Організація підключення для забезпечення доступу 

до ЄДР 

штука 1    

 Всього      

 
Загальна вартість пропозиції складає:_______________________(прописом), з ПДВ. 

У ціну предмета закупівлі врахована вартість тари та витрат на транспортування. 

Ознайомившись з вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми 

маємо можливість і погоджуємось забезпечити товаром відповідної якості, в необхідній кількості та 

в установлені замовником строки. 

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію та розуміємо, що ви не 

обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

Ми погоджуємося з істотними умовами договору та разом з цією пропозицією ми надаємо 

документи, передбачені в вимогах до кваліфікації учасника (скановані копії в форматі pdf). 

Якщо наша пропозиція буде визнана переможцем, ми зобов’язуємося підписати Договір про 

закупівлю не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення 

інформації про визначення переможця. 

 

______________________________________________________________________ 



(посада керівника)                            (П.І.Б)                                 (підпис), М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВІР № 

 

 

 м. Івано-Франківськ                                                               «__» __________ 2017 року  

 

 

Виконавчий  комітет Івано-Франківської міської ради (далі – Покупець), в особі 

міського голови  Марцінківа Руслана Романовича, що діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та  

____________________________________ (далі – Постачальник), в особі 

_________________________________________, який діє на підставі 

___________________, з другого боку, надалі іменуються разом – «Сторони», уклали цей 

договір про таке (далі – Договір): 

 

1. Предмет договору 
1.1. Постачальник зобов’язується у 2017 році поставити та передати у власність Покупця 

обладнання з монтажем та налагодженням (далі – Товар) та організувати підключення для 
забезпечення доступу до ЄДДР (далі – Послуги), а Покупець –  прийняти та оплатити Товар 
та Послуги на умовах, визначених даним Договором. 

1.2. Найменування та кількість Товару та Послуг зазначені у Специфікації (Додаток №2 до 
Договору). 

1.3. Сторони стверджують, що укладання цього Договору та його виконання не 
суперечать  нормам діючого законодавства України, цілям діяльності Сторін, положенням 
їх установчих документів та/або інших локальних актів Сторін. 

 

2. Якість товарів та послуг 
2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар та надати Послуги, якість яких 

повинна відповідати вимогам законодавства України, Державним стандартам та технічним 
вимогам.  Відповідність Товару та Послуг вимогам законодавства України підтверджується 
способом та в порядку, встановленими законом та іншими нормативно-правовими актами.  

2.2. Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та наданих Послуг, які не 
відповідають за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому 
поверненню Постачальнику. 

2.3. У разі поставки Товару неналежної якості, або виявленні недоліків поставленого 
Товару чи неякісно наданих Послуг, Постачальник зобов’язується за свій рахунок усунути всі 
недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості в строк не більше ніж 14 
(чотирнадцять) календарних днів. 

 

3. Ціна договору 
3.1. Загальна вартість  цього Договору становить: 

_____________________________________________________________________ 

3.2. В ціну Товару та Послуг включаються витрати на сплату податків і зборів 
(обов’язкових платежів), а також інші витрати. 



3.3. Зміна ціни Товару та Послуг (загальної ціни Договору) в сторону збільшення не 
допускається, якщо Сторони не домовляться про інше, у випадках, передбачених 
Договором. 

3.4. Оплата за монтаж та налагодження придбаного Товару, підключення обладнання 
для забезпечення доступу до НСКЗ, згідно рахунків та актів виконаних робіт. 

3.5. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний  рахунок 
Постачальника, вказаний у Договорі.  

3.6. Оплата здійснюється в національній валюті України – гривні. 

3.7. Постачання раніше строку, передбаченого п. 4.1. дозволяється.  

 

4. Поставка Товару та надання Послуг 
4.1 Місце поставки Товару та надання Послуг – Івано-Франківська область,                            м. 

Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9. 
Прийом-передача Товару оформляється, шляхом підписання Сторонами відповідних 

документів. Термін поставки Товару та надання Послуг не пізніше  60 днів з дати 

офіційного повідомлення Покупця про готовність приймати Товар та Послуги. 

Зобов’язання Постачальника, щодо поставки Товару та наданих Послуг, вважаються 

виконаними з дати підписання  Покупцем видаткової накладної та акту виконаних робіт. 

На поставлений Товар  та надані Послуги Постачальник повинен надати Покупцю 

наступні документи: 

 видаткову накладну (оригінал) – 2 прим.; 

 акт виконаних робіт (оригінал) – 2 прим.; 

 рахунок-фактуру (оригінал) – 1 прим. 
У разі невиконання Покупцем вимог, зазначених у п. 5.1. цього Договору, Постачальник 

має право затримати поставку Товару та надання Послуг на строк затримки оплати 

Покупцем  за Товар та Послуги. 

4.2 Постачання Товару Постачальник здійснює в обсязі, зазначеному у Додатку № 2 на 
умовах DDP відповідно до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів 
«Інкотермс» (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, 
пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих 
особливостей, що випливають із умов цього Договору. 

4.3 Перевірка Товару за кількістю, асортиментом, комплектністю і якістю здійснюється 
Покупцем згідно накладної у день прийому-передачі товару. 

4.4 Право власності на Товар переходить до Покупця з дати передачі Товару Покупцю 
на умовах даного Договору та підписання Покупцем видаткової накладної. 

4.5 У випадку виявлення Покупцем недоліків у поставленому Товарі чи наданих 
Послугах, Покупець зобов’язаний письмово повідомити Постачальнику про виявлені 
недоліки протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх виявлення. 

4.6  Постачальник протягом 2 (двох) робочих днів зобов’язаний направити свого 
представника для складання акту про виявлені недоліки та за свій рахунок усунути 
зазначені в такому акті недоліки протягом строку, зазначеного в акті, але не менше 10 
(десяти) робочих днів. 

4.7  Якщо Покупець не підписав відповідних документів протягом 10 (десяти) робочих 
днів з дати передачі йому цих документів Постачальником та не надав письмову 
мотивовану відмову від підписання, то Товар вважається прийнятим відповідно до 
документів прийому-передачі Товару, які підписані Постачальником в односторонньому 
порядку. 

4.8 Товар повинен бути затарений і упакований Постачальником таким чином, щоб не 
допустити пошкодження (псування) та знищення його під час поставки, прийнятті Товару 
Покупцем та транспортуванні. 



 

5. Права та обов’язки Сторін 
 

5.1. Покупець зобов’язаний: 

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар та надані 
Послуги.  

5.1.2. Створити умови, необхідні для якісного надання другого етапу Послуг, 
передбачені цим Договором;  

5.1.3. Забезпечити доступ представників Постачальника на об’єкти де ними будуть 
надаватись Послуги та сприяти Виконавцеві у поставці Товару та наданні Послуг; 

5.1.4. Прийняти поставлений Товар та надані Послуги відповідно до умов договору за  
наданими відповідно до п.  4.1 цього Договору документами. 

5.1.5. Виконувати інші обов’язки відповідно до умов цього Договору та Додатків до 
нього. 

5.2. Покупець має право: 

5.2.1. У разі невиконання зобов’язань Постачальником достроково розірвати Договір, 
повідомивши про це Постачальника у строк 30 календарних днів до розірвання; 

5.2.2. Контролювати поставку Товару та надання Послуг у строки, встановлені цим 
Договором; 

5.3. Постачальник зобов’язаний: 

5.3.1. Забезпечити поставку Товару та надання Послуг у строки, встановлені цим 
Договором; 

5.3.2. Своєчасно направляти до Покупця своїх представників для оперативного 
вирішення усіх питань, пов’язаних з якісним виконанням зобов’язань за цим Договором. 

5.3.3.  Забезпечити поставку якісного Товару та наданих Послуг; 

5.3.4. Забезпечити відповідність Товару та Послуг Державним стандартам та технічним 
умовам. 

5.4. Постачальник має право: 

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар та Послуги. 

5.4.2. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково 
розірвати цей договір, повідомивши про це Покупця у строк за 30 календарних днів до дати 
розірвання. 

5.4.3. У разі невиконання Покупцем вимог, зазначених у п. 5.1. цього Договору та 
зростання цін на Товар та/або Послуги, Постачальник має право вимагати збільшення ціни 
Договору, а при відмові Покупця у погодженні запропонованої ціни, Постачальник має 
право відмовитись від виконання своїх невиконаних зобов’язань. У такому випадку Договір 
вважається розірваним через 5 днів з дня направлення Покупцю письмового повідомлення 
про розірвання Договору.  

 

6. Відповідальність сторін. Гарантійні зобов’язання Постачальника 
6.1. У разі невиконання, або неналежного виконання своїх зобов’язань, Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

6.2. У випадку відмови Постачальника від поставки Товару чи надання Послуг або 

постачання в неповному обсязі, чи порушення строків, Постачальник сплачує Покупцю 

неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за 

кожний день затримки, а Покупець має право припинити оплату. Сплата штрафних санкцій 

не звільняє сторону, яка їх сплатила, від виконань зобов’язань за цим Договором. 

 6.3. Постачальник гарантує, що Товар не перебуває під забороною відчуження, 

арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань 



перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і 

державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, 

передбаченого чинним в Україні законодавством. 

6.4. Постачальник  гарантує, що Товар та надані Послуги  відповідають вимогам 

стандартів, технічним умовам, діючим стандартам країни походження Товару, вимогам 

діючої нормативно-технічної документації та сертифікату заводу-виробника.  

 6.5. Гарантійні умови, гарантійний строк та інші особливості гарантії на Товар 

зазначаються у гарантійній документації на Товар, якщо інше не визначене Специфікацією. 

6.6. У разі виявлення Покупцем недоліків (дефектів) Товару чи наданих Послуг протягом 

гарантійного терміну, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок забезпечити усунення 

таких недоліків (дефектів), у тому числі здійснити необхідну заміну і ремонт дефектного 

Товару чи Послуг, в строк, не пізніше 7 (сім) календарних днів з дати направлення Покупцем 

повідомлення про виявлені недоліки (дефекти), якщо Сторони не встановлять інший термін 

виконання Постачальником даного зобов’язання. 

6.7. Доставку Товару з недоліками (дефектами) до місця ремонту (усунення недоліків, 

дефектів), а також доставку Товару на заміну Товару з недоліками (дефектами) здійснює 

Постачальник за власні кошти, при цьому ризик пошкодження та загибелі Товару з моменту 

передачі Товару на ремонт (усунення недоліків, дефектів) до передачі відремонтованого 

Товару або Товару на заміну Товару з недоліками (дефектами) Покупцю несе Постачальник. 

 

7. Обставини непереборної сили 
7.1. 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). 

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 30 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, які видаються Торгово-промисловою палатою України. 

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.  

 

8. Вирішення спорів 
8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються 

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.  

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку . 

9. Строк дії договору 
9.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2017 

року, але у будь якому разі до  повного виконання сторонами своїх зобов’язань. 
9.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу.  
9.3. Дія цього Договору не поширюється на правовідносини, які виникли між 

Сторонами до його підписання. 
 



10. Інші Умови 
10.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони 

здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками Сторін. 

10.2. У разі дострокового розірвання Договору, у випадках передбачених Договором, 
Товари та Послуги, прийняті Покупцем відповідно до умов цього Договору, поверненню 
Постачальникові не підлягають, а кошти, отримані ним за ці Товари та Послуги не 
підлягають поверненню Покупцеві.  

10.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним 
законодавством України. 

11. Доповнення до договору 
11.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: 

- Додаток 1.  Протокол узгодження договірної ціни. 
- Додаток 2. Специфікація товару. 

11.2.  Усі Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами та мають юридичну 
силу за умови їх належного оформлення, підписання Сторонами та скріплення печатками 
Сторін. 

 

12.  Застереження про конфіденційність 

12.1. Сторони погодились, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та 
відомості, що стосуються цього Договору та комерційних відносин Сторін (відомості що 
стосуються ціни Товару, умови його продажу, розрахунків, тощо), є конфіденційними та не 
можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди відповідної Сторони 
за цим Договором, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних 
дозволів, документів для виконання цього Договору чи сплати податків, інших обов’язкових 
платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

12.2. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну у разі надання інформації, 
визначеної цією статтею, органам державної влади чи іншим суб’єктам владних 
повноважень протягом одного робочого дня з дати надання такої інформації з 
обов’язковим визначенням характеру такої інформації та зазначення органу державної 
влади чи іншого суб’єкта владних повноважень, якому надається така інформація. Строк дії 
конфіденційності за цим Договором складається з строку дії цього Договору та 3 (три) роки 
після закінчення дії  цього  Договору. 

 

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін: 
 

 

ПОКУПЕЦЬ: 

Виконавчий комітет 

Івано-Франківської міської ради 

 

Юридична  адреса: 76000, Івано-Франківська 

обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 

Код ЄДРПОУ  04054346 

р/р ___________________________ 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

  

 

 

 

 

 



в ГУДКСУ у Івано-Франківській області  

м. Івано-Франківськ 

МФО 836014 

  

 

 

 

 

 

Міський голова 

  

______________________ / Р.Р.Марцінків/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ / ____________/ 

м.п. 



Додаток 1 

до Договору №________  

від  «___» _______________ 2017 року 

 

 

 

Протокол узгодження договірної ціни 

 

 

Ми, що нижче підписалися, від Покупця – міський голова Виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради Марцінківа Руслана Романовича, що діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та від Постачальника – 

_______________________________________________________, засвідчуємо, що 

Сторонами досягнуто згоди про вартість договору, що становить: 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Цей Протокол є основою для проведення  взаємних  розрахунків та платежів між 

Покупцем та Постачальником в межах цього Договору. 

 

  

ПОКУПЕЦЬ: 

 

Міський голова 

  

 

______________________ / Р.Р.Марцінків/ 

м.п. 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

 

 

 

___________________  /________________ / 

м.п. 

 

 

 



                                                                                                                  Додаток 2  

до Договору № __________  

від «___» _______________ 2017 р.  

 

 

 

               Специфікація на надані послуги та обладнання для ЦНАП 

№ Найменування Од. К-ть 
Ціна без 

ПДВ, грн. 

Сума без 

ПДВ, грн. 

1. Джерело безперебійного живлення шт. 1   

2. 

Комплект обладнання для забезпечення доступу до ЄДДР у 

складі:  РАП-2К з встановленим програмним засобом 

криптографічного захисту інформації: програмний модуль 

"Модуль шифрування <<Cisco UVPN-ZAS>> (шлюз для Cisco UCS 

С-Series, UCS B-Series та Cisco UCS-E) (з обмеженням до 10 

тунелів)" 

шт. 1   

3. Шафа телекомунікаційна шт. 1   

4. Керований L2 коммутатор HP 1920 8G шт. 1   

5. Послуги з доставки, монтажу та налагодження обладнання шт. 1   

6. Організація підключення  для забезпечення доступу до ЄДДР шт. 1   

Всього без ПДВ, грн.:  

Сума ПДВ, грн.:  

Всього з ПДВ, грн.:  

 

Загальна вартість обладнання та наданих послуг складає: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 



ПОКУПЕЦЬ: 

 

Міський голова 

  

 

______________________ / Р.Р.Марцінків/ 

м.п. 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

 

 

 

___________________  /_____________ / 

м.п. 

 

 

 


