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Розділ 1. Загальні положення
1
2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація   конкурсних   торгів   розроблена   на   виконання   вимог Закону України  «Про  здійснення  державних  закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI. (далі – Закон).  Терміни,  які використовуються  в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Відділ  освіти  виконавчого комітету Нетішинської  міської  ради
- місцезнаходження:
Україна,  Хмельницька обл.,  м. Нетішин, вул. Михайлова, 4,  30100;
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
Слюсарчук Алла Петрівна,  секретар комітету з конкурсних торгів  відділу    освіти виконавчого комітету Нетішинської  міської ради, Хмельницька обл.,  м. Нетішин,   вул. Михайлова, 4, 30100; тел.: (03848) 3-13-92; факс: (03848)3-33-05; E-mail:osvitanet@ukrpost.ua
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
15.20.1 Продукція рибна
- вид предмета закупівлі:
Риба морожена(хек, минтай, сайда)
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Михайлова, 4, 30100;   4492,8кг.     
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
лютий - грудень 2011р.
4. Процедура закупівлі
Запит цінових пропозицій
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
Пропозиції конкурсних торгів повинні бути складені  українською мовою.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, 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 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 запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, 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   запитів   щодо документації   конкурсних   торгів    замовник   повинен   забезпечити   ведення протоколу  таких  зборів  з  викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена  інформація  оприлюднюється   замовником   відповідно до  статті 10 Закону. 
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
 
Пропозиція   конкурсних   торгів   подається   у   письмовій  формі  за підписом уповноваженої    посадової   особи    учасника,    прошита,   пронумерована   та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам  процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначених частинах предмета закупівлі  (зазначається   у    разі    визначення   замовником   частин   предмета закупівлі   (лотів).   Усі   сторінки   пропозиції    конкурсних    торгів   учасника   процедури    закупівлі     повинні     бути     пронумеровані   та   містити  підпис уповноваженої   посадової   особи   учасника   процедури   закупівлі,   а   також  відбитки печатки.  Повноваження    щодо   підпису    документів    пропозиції    конкурсних торгів   учасника   процедури   закупівлі    підтверджується   випискою  з протоколу   засновників,   наказом   про  призначення,   дорученням   або іншим   документом,   що  підтверджує   повноваження   посадової особи учасника на підписання документів.     Пропозиція  конкурсних  торгів запечатується   в   одному    конверті,   який   у   місцях   склеювання   повинен містити  відбитки  печатки учасника  процедури  закупівлі.  На конверті повинно бути зазначено:                                                                                 -   повне найменування і адреса замовника;                                                        -   назва  предмета  закупівлі  відповідно до оголошення про проведення  відкритих  торгів;                                                                                               -   повне   найменування    учасника  процедури  закупівлі,   його  адреса, ідентифікаційний  код   ЄДРПОУ,  номери  контактних  телефонів;                             -   маркування:  „Не відкривати до ______;  (зазначається  дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”). 
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; 
-   документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів  учасника  технічним,   якісним,   кількісним   та   іншим   вимогам  по предмету закупівлі,     встановленим     замовником; 
 -    документально    підтвердженої    інформації   про   їх    відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1);    
 -  форма «Пропозиція конкурсних торгів»( Додаток 2).
3. Інформація про процедуру закупівлі

 Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю
HYPERLINK "http://www.tender.me.gov.ua" www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю 
osvitanet.at.ua
Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
Вісник державних закупівель №16(462) від 07.02.11р., галузь ПХП;  оголошення №17336

4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
5. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
-
6. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
Пропозиції   конкурсних  торгів   вважаються   дійсними  протягом   120  днів  з   дати  розкриття пропозицій конкурсних  торгів.  До  закінчення  цього   строку   замовник   має   право   вимагати    від    учасників    продовження   строку   дії   пропозицій   конкурсних   торгів.   Учасник   має   право: 
-   відхилити таку вимогу,  не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
-   погодитися з  вимогою та  продовжити  строк   дії   поданої   ним  пропозиції конкурсних торгів  та  наданого   забезпечення   пропозиції  конкурсних торгів. 
7. Кваліфікаційні критерії до учасників
При  визначені  кваліфікаційних  критеріїв  у  документації  конкурсних торгів   замовник  керується  переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених  у  статті  16  Закону  та  вимогами,   встановленими   статтею 17   цього   Закону.  Спосіб документального    підтвердження     відповідності     учасника встановленим  критеріям  та  вимогам  наведено  у  Додатку 1.
8. 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.
Риба морожена використовується морська, не жирних сортів(хек, минтай або сайда), випотрошена, без голови, середнього розміру, довжина тушки риби не менше 15см. Поверхня риби повинна бути чиста, природного забарвлення, без зовнішніх пошкоджень, з щільною консистенцією, з природним кольором та запахом, властивим свіжозамороженій рибі. Не допускається риба заморожена більше одного разу. 
Кількість – 4492,8 кг.  
Місце поставки – склад відділу освіти м. Нетішин, транспортом постачальника не пізніше 10-00год.
На кожну партію повинно бути надано  якісне посвідчення та ветеринарне свідоцтво Ф-2.У ветеринарному свідоцтві повинно бути вказано: кому видано, на яку продукцію, її походження, звідки вивезено з фіксуванням того, що господарство благополучне щодо заразних хвороб тварин.
У якісному посвідченні вказується: назва підприємства-виробника, дата відвантаження, найменування і сорт продукту, вид упаковки, дата і час виготовлення, умови зберігання, термін зберігання, відповідність певній нормативній документації.
Пакувальна тара на рибу – картонні коробки.
9. Опис окремої частини   (частин)   предмета    закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції  конкурсних  торгів
Риба морожена використовується морська, не жирних сортів(хек, минтай або сайда), випотрошена, без голови, середнього розміру, довжина тушки риби не менше 15см. Поверхня риби повинна бути чиста, природного забарвлення, без зовнішніх пошкоджень, з щільною консистенцією, з природним кольором та запахом, властивим свіжозамороженій рибі. Не допускається риба заморожена більше одного разу.

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. 
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб,  місце  та  кінцевий строк    подання    пропозицій конкурсних торгів: 
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: 
Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
Хмельницька область,  м. Нетішин,   вул. Михайлова,  4,  кабінет заступника начальника відділу освіти, 30100;   
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): 
 21.02.2011р.  до 09:00  год.                                                                        
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: 
Хмельницька область,  м. Нетішин,   вул. Михайлова,  4,  кабінет заступника начальника відділу освіти, 30100;   
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
21.02.2011р.час 13-00 год.                                                                                       
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   довіреністю.
Для підтвердження особи  такий  представник повинен  надати  паспорт. 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та   місцезнаходження    кожного    учасника,    ціна   кожної   пропозиції конкурсних   торгів  або  частини  предмета  закупівлі  (лота).  Зазначена інформація  вноситься  до протоколу  розкриття  пропозицій конкурсних торгів.
Протокол  розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів складається у день розкриття   пропозицій   конкурсних  торгів  за  формою,  затвердженою уповноваженим органом.  Протокол розкриття  пропозицій  конкурсних    торгів підписується членами комітету 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. 
Розділ 5. 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.                                                                                                       Загальний  строк  розгляду,  оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не  повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.                                                                Під   час   здійснення  закупівель  за  скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен  перевищувати  10 робочих днів   з   дня  розкриття  пропозицій конкурсних торгів.                                                                                  Критерії   та   методика  оцінки  відповідно  до  частини  п'ятої  статті  28 Закону.  Оцінка  пропозицій  конкурсних  торгів  здійснюється на основі наступних критеріїв: "Ціна"                                                                                    Кількість  балів  за  критерієм  "Ціна"   визначається  наступним  чином. Пропозиції, 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 в   результаті   арифметичних    дій,    виявлених   у   поданій  пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки,  у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів,  за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає  умови   та  порядок виправлення  арифметичних помилок. Якщо учасник  не   згоден   з  виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 
3. Інша інформація 
За  роз'ясненнями  щодо  документації   конкурсних   торгів   звертатися: Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Михайлова,4, 30100; секретар   комітету     з    конкурсних   торгів: Слюсарчук Алла Петрівна,  тел.:  (03848) 3-13-92;
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:  не відповідає кваліфікаційним   критеріям,  встановленим  статтею  16  цього  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 ст. 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3)  пропозиція    конкурсних    торгів    не    відповідає   умовам    документації конкурсних  торгів.
Інформація   про   відхилення   пропозиції   конкурсних  торгів  із   зазначенням підстави   надсилається    учаснику,    пропозиція    якого   відхилена   протягом трьох  робочих  днів   з  дати  прийняття  такого  рішення  та   оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги у разі:
-  відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
-  неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
-  виявлення факту змови учасників;
-  порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
-  подання для участі у  них менше  двох  пропозицій  конкурсних торгів;
-  відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
-  якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
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  внаслідок непереборної сили.
Повідомлення   про  відміну   торгів   або   визнання   їх  такими,  що  не відбулися,  надсилається  замовником  Уповноваженому  органу  та усім учасникам  протягом  трьох  робочих  днів  з дня прийняття замовником відповідного рішення  та оприлюднюється  відповідно до статті 10 цього Закону.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору 
Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати  п’яти днів з дня розкриття цінових пропозицій. Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня  з дня прийняття  рішення про визначення  переможця замовник  надсилає  переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій. Повідомлення про акцепт цінової пропозиції  публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. Замовник укладає  з переможцем договір про закупівлю  відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.  
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі  відповідно до положень   Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених  у статті 40,41,42 Закону України  «Про   здійснення   державних    закупівель»  ( Додаток 3)
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
У   разі  письмової   відмови  переможця  торгів   підписати  договір  про закупівлю  відповідно  до  вимог  документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника  у строк, визначений Законом,   замовник   повторно  визначає  найбільш  економічно  вигідну пропозицію   конкурсних  торгів  з  тих,   строк  дії   яких  ще  не  минув. 
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. 







ДОДАТОК 1.
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника.
1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність:
1.1.  Копія Статуту або іншого установчого документу.
1.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).
1.3.  Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
1.4.  Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
1.5.  Копія паспорту (для фізичних осіб).
2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством: 
2.1.Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету  дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.
3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:
3.1. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за останній звітній період;
3.2. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсна на момент розкриття.
4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази 
4.1. Довідка надана в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для надання послуг, в якій зазначено перелік обладнання з докладними технічними характеристиками.
5.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
5.1. Довідка надана в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг (зазначається кількість працівників, посада, спеціалізація, П.І.Б., освіта, наявність сертифікатів, дипломів або інших документів про підвищення кваліфікації чи проходженні курсів)
6. Досвід виконання аналогічних договорів:
6.1.Документи,  підтверджують  досвід виконання аналогічних договорів.
7. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб).
7.1.Правоустановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору.
7.2.Копія паспорту особи, що буде підписувати договір.
8. Документ, підтверджуючий, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
8.1. Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.
9. Документ, підтверджуючий, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
9.1. Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).
9.2. Довідка надана в довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).


Інші документи:
1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:         
 а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
                   * Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до  документації  конкурсних торгів

____________________________________________________________________________________

















































ДОДАТОК 2.
Конкурсна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

                   
  ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"
   (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю: 15.20.1Продукція рибна(риба морожена)  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
	               Вивчивши  документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів за наступними цінами: 

№ з/п
Найменування товару
Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Сума

1.
Риба морожена
кг
2269,8


 
Всього на суму:





1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 
         2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120  календ. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого 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 конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, 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 5 робочих днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 робочих днів з дня акцепту пропозиції конкурсних торгів.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою















ДОДАТОК 3.
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

	Умови  договору  про закупівлю не повинні відрізнятися від  змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі  ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю  до повного  виконання зобов'язань сторонами,  крім випадків зменшення  обсягів закупівлі залежно від реального фінансування  видатків  та узгодженого   зменшення   сторонами  договору  ціни  договору про закупівлю. 
               Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця Товар у кількості та за ціною, що визначені у конкурсній пропозиції та відповідно у Договорі а замовник зобов’язується прийняти Товар та оплатити його.
               Найменування Товару в документах, що супроводжують його постачання (рахунках-фактурах та накладних) повинні відповідати найменуванням Товару українською мовою відповідно  до Договору.
               Протягом здійснення поставок за Договором замовник має право зменшити кількість Товару залежно від потреб та реального фінансування.
               Товар повинен надаватись Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає Товар від пошкоджень. Не допускається надання Товару в пошкодженій упаковці.
               Якість продукції, яка постачається, повинна відповідати діючим державним стандартам та підтверджуватись відповідними якісними посвідченнями, ветеринарними свідоцтвами,  іншими документами, що видаються компетентними органами державної влади. 
               Постачальник несе повну відповідальність за якість наданого товару. Претензії до якості товару висуваються Покупцем на протязі 3 днів від дня отримання  товару.                  
              Неякісний товар повинен бути замінений якісним.
              Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару (далі - рахунок),  за фактом постачання відповідно до   п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 15 банківських днів.
               Після отримання товарів відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України. 
                У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
Валютою Договору є гривня України. 
                Ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість". 
                Ціна  Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
                Платіжні зобов’язання Покупця, за  Договором, виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань (ч.1 ст. 23 «Бюджетного кодексу України).
                Ціна на Товар визначена в Договорі  незмінна, незалежно від коливань ринкових цін та індексу інфляції. 
                Ціна на Товар сформована та визначена відповідно до встановленого законодавством порядку, з урахуванням: вартості самого товару, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). 
                 У специфікації до Договору, рахунках-фактурах та накладних повинна зазначатись ціна за одиницю товару.
                 Місце поставки: Хмельницька область, м. Нетішин, дошкільні навчальні заклади міста.
                 Постачальник здійснює доставку та розвантаження Товару у склад замовника, за власний рахунок, своїм транспортом, відповідно до заявки, що визначається із потреби у даному виді продукції, яка  постачається згідно документації конкурсних торгів та специфікації до цього Договору, протягом 1 -го календарного дня з моменту отримання заявки в телефонному режимі не пізніше 10-00год.            
                 Товар постачається на склад Замовника спеціалізованим автомобільним транспортом з наявністю санітарного паспорту транспортного засобу. 

                 Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2011 р., але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань Сторонами.
                 Замовник має право у будь-який час припинити дію Договору повністю або  частково у випадку якщо відпала необхідність закупівлі даного Товару або у разі припинення фінансування. 
                 Замовник має право: Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).
                У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 
                У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. 
              Невід»ємною частиною Договору є специфікація: 
  Додаток 1
№ з/п
Найменування товару
ДСТУ, ТУ, ГОСТ
Одиниці виміру

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Кількість

Сума

1.
Риба морожена

кг

4492,8

 
Всього на суму:







