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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням комітету з конкурсних торгів
Протокол від 02 липня 2015 року
Голова комітету з конкурсних торгів
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З.Фітель

ЗМІНИ
до документації конкурсних торгів на закупівлю товарів
Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення
код ДКПП 016:2010 - 26.40.3
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Керуючись абзацом 2 пункту 1 розділу ІІ документації конкурсних торгів на
закупівлю товарів Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення
код ДКПП 016:2010 - 26.40.3 та згідно частини 2 статті 23 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» № 1197-VI, комітет з конкурсних торгів вирішив
внести наступні зміни до документації конкурсних торгів (оголошення про
заплановану закупівлю №148184, ВДЗ №273(16.06.2015) від 16.06.2015 на закупівлю
Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення код ДКПП
016:2010 - 26.40.3:
1. До підпункту 4 абзацу 6 пункту 1 розділу ІІІ. Підготовка пропозицій
конкурсних торгів:
«Маркування: «Не відкривати до 10-00 год. 16 липня 2015 року» замінити на
«маркування: «Не відкривати до 10-00 год. 24 липня 2015 року (київський час».
2. До абзацу 3 пункту 1 розділу ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних
торгів:
«Кінцевий строк подання пропозицій – 09:30 год.
16 липня 2015 року»
замінити на «кінцевий строк подання пропозицій – 09:30 год. 24 липня 2015
року (київський час)».
3. До абзацу 2 пункту 2 розділу ІV дата та час розкриття пропозицій конкурсних
торгів:
«Розкриття пропозицій – о 10:00 год.
16 липня 2015 року» замінити
на.«Розкриття пропозицій – о 10:00 год. 24 липня 2015 року (київський час)».
4.Додаток 5 викласти в новій редакції :

ДОДАТОК № 5

Форма «Пропозиції конкурсних торгів» подається у наведеному нижче вигляді
Учасник не повинен відступати від даної форми

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
(подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю апаратури для
записування та відтворювання звуку й зображення код ДКПП 016:2010 - 26.40.3
згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши документацію, технічну специфікацію та технічне завдання, на виконання
зазначеного вище, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося
виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за
наступними цінами:

№

Предмет закупівлі

Кількі

Технічні характеристики

Вартість

Вартіс

3
з/п

1

2

3

сть

Відеокамера
(Апаратура для
записування та
відтворювання звуку й
зображення, код ДК
016:2010 - 26.40.3
(Відеокамери
записувальні та інша
відеозаписувальна й
відеовідтворювальна
апаратура - 26.40.3300.00))
Комплект звукового
обладнання
(Апаратура для
записування та
відтворювання звуку й
зображення, код ДК
016:2010 - 26.40.3
(Підсилювачі
звукових частот
електричні; комплекти
звукопідсилювальні
електричні - 26.40.4370.00))
Мультимедійний
проектор
(Відеомонітори та
відеопроектори, не
поєднані в одному
корпусі з
телеприймальною
апаратурою та не
використовувані в
системі
автоматичного
обробляння
інформації, код ДК
016:2010 - 26.40.34
(Відеопроектори 26.40.34-20.00))

обладнання

2 шт

1
компле
кт

2 шт

Загальна вартість пропозиції: Σ (літерами) грн. без ПДВ

за 1 шт грн.
без ПДВ

ть
всього
грн. без
ПДВ
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1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція
буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття
пропозицій, встановленних Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з
умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з
більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із
Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з
дня акцепту пропозиції конкурсних торгів.
6. Умови розрахунків: відтермінування платежу до 30 календарних днів.

Закупівля здійснюється в рамках реалізації проекту «_Інвестиції в культуру
Системні заходи з метою сприяння культурній освіті». Реєстраційна карта проекту
№2957-01 . Проект реалізується з коштів наданих європейським співтовариством.
Учасник торгів подає пропозицію БЕЗ ПДВ.
Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (уповноваженої особи Учасника).

5.Вилучити у розділі V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення
переможця в пункті Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазна-ченням питомої ваги критерію для визна-чення найбільш
економічно вигідної пропозиції конкурс-них торгів вилучити «У випадку, коли
результати голосування розділилися порівну, голос голови комітету конкурсних
торгів є вирішальним.»

6.Копія реєстраційного проекту додається_-1 арк.
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