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20 вересня 2017 року
Шановні Пані та Панове!
Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», (надалі – «ІМР»), неприбуткова
організація (код неприбутковості 0036), не платник ПДВ та податку на прибуток – є отримувачем
благодійного гранту від ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» для реалізації проекту «Енергоефективні школи: нова
генерація (другий етап)» (далі – ЕЕШ:НГ) відповідно до договору про надання благодійного гранту
№ 4707 від 04 вересня 2017 року між компанією ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» та Всеукраїнською благодійною
організацією «Інститут місцевого розвитку».
Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» була заснована в 2004 році групою
професіоналів у сфері житлово-комунальних послуг та соціально-економічного розвитку міст і регіонів.
На сьогоднішній день це вже сформована організація з певною місією, внутрішньою політикою і
правилами та висококваліфікованим персоналом. З моменту свого заснування ІМР реалізовано більше
20 проектів за фінансування різними міжнародними та національними донорами.
В рамках отриманого цільового фінансування ІМР оголошує про закупівлю обладнання та пропонує
всім зацікавленим сторонам надіслати свої комерційні пропозиції на наше запрошення для участі у
відборі.
Предмет закупівлі:
сервер Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30)
накопичувач SDD DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug.
Оплата товару (послуг) : безготівкова оплата (передоплата).
Термін подання пропозицій
Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до ІМР не пізніше 17:00,
29 вересня 2017 року.
Оголошення результатів
Очікувана дата оголошення результатів– 2 жовтня 2017 року.
Запрошення до подання пропозиції, що додається, містить усю інформацію, необхідну для
підготовки та подання пропозиції.
Сподіваємося, що Ви знайдете можливість подати свою пропозицію.
Щиро Ваш,

Руслан Тормосов,
Виконавчий директор ВБО «Інститут місцевого розвитку»

1

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К А

Б Л А Г О Д І Й Н А

О Р Г А Н І З А Ц І Я

ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
04655, Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, 14-А, код ЄДРПОУ: 26581632
телефон +38 044 428 7610(11), факс +38 044 428 7612, e-mail: office@mdi.org.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ
№ ЕЕШ:НГ - 2 - 2017

ЗАКУПІВЛЯ СЕРВЕРУ R430 (210-R430-SFF-30) ТА
НАКОПИЧУВАЧА SDD DELL 120 GB SSD SATA BOOT MLC 6
GBPS 2.5IN HOT-PLUG

Виконавець Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація (другий етап)»
ВБО «Інститут місцевого розвитку»

Київ, Україна
2017

2

ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ....................................................................................................4
1.1. Вступ ................................................................................................................................................ 4
1.2. Подання пропозиції......................................................................................................................... 4
1.3. Вимоги.............................................................................................................................................. 5
1.3.1. Загальні вимоги .............................................................................................................................5
1.3.2.Вимоги до подання пропозицій ....................................................................................................5
1.4. Запитання і відповіді ....................................................................................................................... 5
1.5. Термін дії пропозиції ...................................................................................................................... 5
1.6. Критерії визначення організації (компанії) переможця .............................................................. 6
1.7. Обговорення Договору ................................................................................................................... 6
РОЗДІЛ II. СПЕЦИФІКАЦІЇ ......................................................................................................................7
2.1. Основні положення ......................................................................................................................... 7
2.2. Вимоги до обладнання, що закуповується .................................................................................... 7
2.3. Кваліфікаційні вимоги до постачальника ..................................................................................... 7
ДОДАТОК 1: СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ (ФОРМА) ....................................................................................8
ДОДАТОК 2: АНКЕТА УЧАСНИКА (ФОРМА) .....................................................................................9
ДОДАТОК 3: СПЕЦИФІКАЦІЇ (ФОРМА) .............................................................................................10
ДОДАТОК 4: ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ (ФОРМА) ................................................................................11

3

РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ
1.1. ВСТУП
Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР»), виконавець
проекту «Енергоефективні школи: нова генерація (другий етап)» (далі – ЕЕШ:НГ) відповідно до
договору про надання благодійного гранту № 4707 від 04 вересня 2017 року між компанією ТОВ
«ДТЕК ЕНЕРГО» та Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку»,
оголошує про закупівлю серверу Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30) та накопичувача
SDD DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug.
Основною метою проекту є сприяння процесу підвищення енергетичної ефективності в секторі
споживання енергії (громадські та житлові будівлі) шляхом зміни поведінкових установок
жителів, працівників бюджетної сфери, формування громадянської свідомості й підвищення рівня
знань у сфері енергозбереження, формування серед широких верств населення «запиту на
енергоефективність» за допомогою ЗМІ та освітніх програм в Україні.
Предмет закупівлі:
сервер Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30) та накопичувач SDD DELL 120 GB SSD SATA
Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug .
Зазначене вище обладнання закуповується з метою створення апаратно-серверних можливостей
для забезпечення одночасного впровадження у 1 000 загальноосвітніх навчальних закладах
України навчальних курсів в он-лайн режимі за принципом «відкритого сервера».
Оплата товару: безготівкова оплата у гривнях (передоплата).
ІМР визнає переможцем учасника організацію (компанію), якій запропоновано буде укласти
договір з фіксованою ціною (надалі Договір). Від переможця (надалі - Постачальник)
вимагатиметься дотримання вимог Договору.
Учасники запрошуються до подання конкурсних пропозицій у відповідності до вимог Розділу І
«Інструкції учасникам» цього Запрошення до подання пропозиції (ЗПП).
Розділ І «Інструкції учасникам» не є частиною договору. Метою цього розділу є допомога у
підготовці пропозицій учасникам.
Учасники повинні запропонувати ціни, які вони вважають реалістичними і обґрунтованими.
Договір буде присуджений учаснику, пропозиція якого пропонує найкращу вартість.
Запрошення до подання пропозиції не означає взяття ІМР будь-яких зобов’язань, у тому числі
зобов’язань щодо відшкодування будь-яких витрат, пов’язаних з підготовкою і поданням
конкурсних пропозицій.

1.2. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ
Дане Запрошення до подання пропозицій (ЗПП) є відкритим для учасників.
Потенційні учасники, які бажають відгукнутися на цей ЗПП, повинні надати свої пропозиції у
відповідності з наступними інструкціями.
Пропозиції мають бути надіслані електронною поштою до ІМР: tender@mdi.org.ua. У
заголовку/темі електронного листа необхідно вказати «Пропозиція до ЗПП № ЕЕШ:НГ-2 - 2017,
подана: (назва організації)».
Пропозиції, які будуть подані іншим шляхом, прийматися не будуть.
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Пропозиції необхідно подати не пізніше 17:00, 29 вересня 2017 року. Пропозиції, подані із
запізненням, не розглядатимуться.
Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій.
ІМР має право до закінчення встановленого строку подання пропозицій на закупівлю прийняти
рішення про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої
пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження
строку розміщуються на сайті ІМР а також надсилаються учасникам, які надіслали інформаційний
лист про наміри подати пропозиції.

1.3. ВИМОГИ
1.3.1. Загальні вимоги
ІМР має намір укласти договір з організацією (компанією) (неприбутковою або комерційною), яка
зареєстрована відповідно до законодавства України та усіх вимог цивільного права і законодавчої
бази про оподаткування.
1.3.2. Вимоги до подання пропозицій
Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність
кваліфікаційним вимогам:
- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;
- Копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або Свідоцтва про
сплату єдиного податку або витяг з реєстрів платників ПДВ та єдиного податку.
- Додаток № 1.Супровідний лист.(Форма).
- Додаток № 2. Анкета учасника (форма).
- Додаток № 3. Специфікації.
- Додаток № 4. Цінова пропозиція (форма).

1.4. ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
Не пізніше 27 вересня 2017 року організація (компанія) - учасник може звернутися з проханням
роз’яснити будь яке положення Запрошення до подання пропозиції, надіславши запитання на
адресу ІМР tender@mdi.org.ua. Відповіді на запитання надсилаються електронною поштою усім
потенційним учасникам, які висловили зацікавленість надати свої пропозиції.
Лише письмові відповіді, направлені з офіційної електронної адреси ІМР tender@mdi.org.ua, або
розміщені на веб-сторінці ІМР www.mdi.org.ua, вважатимуться офіційними відповідями ІМР і
розглядатимуться як такі під час прийняття і оцінювання пропозицій. Будь-які відповіді на
запитання в письмовій та/або усній формі, отримані поза офіційними каналами зв’язку, у тому
числі від працівників та/або інших представників ІМР чи Проекту або інших осіб, не можуть
розглядатися як офіційні відповіді на запитання щодо подання пропозицій.

1.5. ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Пропозиції організацій (компаній) - учасників повинні залишатися дійсними не менш ніж п’ять (5)
календарних днів після закінчення терміну подання пропозицій.
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1.6. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ (КОМПАНІЇ) ПЕРЕМОЖЦЯ
Переможцем буде обрано учасника організацію (компанію), пропозиція якої відповідатиме
вимогам ЗПП та міститиме найкращу цінову пропозицію.

1.7. ОБГОВОРЕННЯ ДОГОВОРУ
Публікація даного Запрошення до подання пропозицій жодним чином не зобов’язує ІМР укладати
Договір з фіксованою ціною з будь-якою організацією (компанією). Терміни та умови Договору
будуть обговорені додатково з відібраним учасником.
Будь-ласка, зверніть увагу, що ДТЕК не є стороною Договору. Будь-які заперечення (претензії) з
боку учасника з усіма відповідними поясненнями надсилаються на розгляд ІМР, оскільки ДТЕК не
розглядатиме заперечення (претензії) у межах подібних договорів, що фінансуються з боку ДТЕК.
ІМР приймає рішення щодо таких заперечень на рівні Виконавчого директора ІМР.
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РОЗДІЛ II. СПЕЦИФІКАЦІЇ
Запит на пропозицію щодо закупівлі серверу Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30) та
накопичувача SDD DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug.

2.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР»), виконавець
проекту «Енергоефективні школи: нова генерація (другий етап)» (далі – ЕЕШ:НГ) відповідно до
договору про надання благодійного гранту № 4707 від 04 вересня 2017 року між компанією ТОВ
«ДТЕК ЕНЕРГО» та Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку»,
оголошує про закупівлю серверу Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30) та накопичувача SDD
DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug.
Очікується, що відібрана за результатами поданих пропозицій організація (компанія) –
постачальник надасть сервер Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30) та накопичувач SDD
DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug, які ІМР зможе застосовувати для
забезпечення он-лайн навчання 2 000 пілотних класів за один навчальний рік в рамках Проекту.

2.2. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ, ЩО ЗАКУПОВУЄТЬСЯ
Технічні характеристики:
Сервер Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30)
Процесор (в комплекті) Intel Xeon E5-2630 v4, 2,2-3,1 ГГц;
Тип пам’яті (в комплекті) DDR4 RDIMM;
Об’єм пам’яті (в комплекті) 16 Гб;
Тип пам’яті (підтримка) DDR4 RDIMM;
Швидкість LAN 1 Гбіт/с;
Кількість LAN (RJ-45) – 2 шт.;
Відео Matrox G200;
Кількість USB – 2 шт.;
Слоти розширення 2xPCIe 3.0;
Інші інтерфейси 2xVGA, COM;
Потужність 550 Вт;
Кількість БЖ (в комплекті) 1 шт.;
Кількість БЖ (підтримка) 2 шт.;
Гаряча заміна БЖ (Hot Plug);
Форм-фактор - 1U.
Накопичувач SDD DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug. – 4 шт.

2.3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА
•
•
•
•

Організації (компанії), які подають пропозиції у відповідь на це ЗПП, повинні мати права
на продаж вищезазначеного обладнання;
Надання гарантії на обладнання, що закуповується не менше 12 місяців;
Строк (термін) поставки обладнання: жовтень 2017 року.
Умови поставки обладнання – самовивіз / доставка.
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ДОДАТОК 1: СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ (ФОРМА)
Офіційний бланк організації

Дата________________

Шановний п. Тормосов!

Ми, що нижче підписалися, пропонуємо [опис запропонованих послуг/продукції] у відповідності
до Вашого запиту на подання пропозицій ЗПП № [……] від [ДАТА] і нашої Пропозиції від
[ДАТА]. Цим надаємо нашу Пропозицію, яка містить Загальні відомості про учасника (анкета),
Специфікації та Цінову пропозицію.
Цим заявляємо, що вся інформація у цій Пропозиції відповідає дійсності, і приймаємо умови, у
відповідності до яких наявність будь-якої інформації, що не відповідає дійсності, може призвести
до дискваліфікації учасника.
Цим ми зобов’язуємося обговорити терміни та умови реалізації Договору у випадку, якщо таке
обговорення відбудеться протягом терміну дії цієї Пропозиції, тобто впродовж 5 (п’яти)
календарних днів після закінчення терміну подання пропозицій, а також підтверджуємо
зобов’язання дотримуватися умов і термінів цієї Пропозиції, які може бути змінено за
результатами обговорення.
У разі прийняття нашої пропозиції зобов’язуємося поставити сервер Dell PowerEdge R430 (210R430-SFF-30) та накопичувач SDD DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug у
відповідності до завдання не пізніше […] календарних днів з дати підписання Договору.
Ми розуміємо, що Проект не зобов’язаний прийняти будь-яку пропозицію з отриманих.

З повагою,

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали):
Посада:
Назва організації:
Адреса:
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ДОДАТОК 2: АНКЕТА УЧАСНИКА (ФОРМА)
Офіційна назва організації (компанії):
___________________________________________________________________________
Тип організації (компанії):
___________________________________________________________________________
Адреса організації (компанії):
___________________________________________________________________________
Поштова адреса (у тому числі поштовий індекс) (якщо інша):
___________________________________________________________________________
Тел.:
___________________________________________________________________________
Факс:
___________________________________________________________________________
Електронна пошта:
___________________________________________________________________________
Контактні особи та їх посади:
___________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер платника податків:
___________________________________________________________________________
Банківські реквізити:

Інші документи, що вимагаються:
1)

копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;

2) копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або
Свідоцтва про сплату єдиного податку або витяг з реєстрів платників ПДВ та
єдиного податку.
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ДОДАТОК 3: СПЕЦИФІКАЦІЇ (ФОРМА)
Запит на пропозицію на закупівлю серверу Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30) та
накопичувача SDD DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug
ВБО «Інститут місцевого розвитку»

№
п/п

Найменування
Товару

Технічні характеристики

Од. виміру

Кількість

Всього

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали):
Посада:
Назва організації:
Адреса:
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ДОДАТОК 4: ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ (ФОРМА)
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
Запит на пропозицію на закупівлю серверу Dell PowerEdge R430 (210-R430-SFF-30) та
накопичувача SDD DELL 120 GB SSD SATA Boot MLC 6 Gbps 2.5in Hot-plug
ВБО «Інститут місцевого розвитку»

№
з/п

Обладнання

Од.

Кількість

Ціна без
ПДВ, грн.

Сума без ПДВ
(грн.)

Разом без ПДВ:
ПДВ:
ВСЬОГО з ПДВ

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали):
Посада:
Назва організації:
Адреса:
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