
 

 

 
Добрі сусіди – одна країна 

 

21 травня 2021 року 
 

Шановні пані та панове! 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (ІМР), яка забезпечує 

реалізацію проекту «Добрі сусіди – одна країна», фінансованого в рамках проекту 

міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)  

DG EAST «Демократичне врядування у Східній Україні» за грантовою угодою  

№ MAR–039-G-014-2021 від 30/03/2021 року, оголошує про закупівлю комп’ютерного 

обладнання - ноутбуків. 

Метою проекту «Добрі сусіди – одна країна» є поліпшення взаємодії громадян з місцевими 
групами громадянського суспільства через впровадження таких завдань: забезпечення 
поліпшення залучення громадян до громадського життя міст та побудову надійних 
партнерств між міськими радами, ОСББ, НУО та громадянами; розвиток культури 
добросусідства та громадянської культури в Луганській та Донецькій областях, що 
продемонструє усій Україні переваги і можливості об’єднання громадян у групи і коаліції; 
посилення взаємодії громадян з групами громадянського суспільства. 

Термін подання пропозицій 

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються до подання своїх пропозицій до ІМР не 

пізніше 17:00 28 травня 2021 року на електронну адресу tender@mdi.org.ua. 

Оголошення результатів 

Очікувана дата оголошення результатів закупівлі послуг – 29 травня 2021 року. 

Запрошення до подання пропозиції, що додається, містить усю інформацію, необхідну для 

підготовки та подання пропозиції. 

Будь ласка, зверніть увагу:  

Обрана організація (компанія) повинна бути готовою та мати бажання пройти процедуру 
звільнення від податку на додану вартість відповідно до Порядку залучення, використання 
та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 р. №153 «Про створення єдиної системи залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». 

У разі наявності в такої організації (компанії) пільг з оплати ПДВ вона має надати 
посилання на норми законодавства, що стосуються таких пільг, або свідоцтва, які би 
засвідчували ці пільги. 

 
Сподіваємося, що ви знайдете можливість подати пропозицію для участі у закупівлі послуг. 
 

Щиро ваш, 

 

 

 

Руслан Тормосов, 

Виконавчий директор,  

Інститут місцевого розвитку 

ІНСТИТУТ 

МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ 
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ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ  

№Р-02-21/4 

 

 

 

ЗАКУПІВЛЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ - НОУТБУКІВ 

 

 

 

 

 

Виконавець проекту «Добрі сусіди – одна країна»: 

ВБО «Інститут місцевого розвитку» 

 

 

 

 

Київ, Україна 

2021 

 

 

 

 

 

Проект «Добрі сусіди – одна країна» фінансується АМР США (USAID)  

в рамках проекту DG EAST «ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ У СХІДНІЙ 

УКРАЇНІ» 

 

 

Грантова угода № MAR–039-G-014-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТИТУТ 

МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ 



ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

 

Покупець: Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», що виконує 

«Добрі сусіди – одна країна», фінансованого в рамках проекту міжнародної 

технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) DG EAST 

«Демократичне врядування у Східній Україні» за грантовою угодою № MAR–039-

G-014-2021 від 30/03/2021 року має намір здійснити наступну закупівлю товару 

(послуг). 

Вид товару (послуг): 2 ноутбуки   

Очікувана сума закупівлі: _70 000,00 грн (включаючи ПДВ). 

Гарантія – після закупівлі товар буде використовуватись в рамках зазначеного вище Проекту. 

Ціна має включати мінімум річну гарантію. Гарантійні умови  мають бути чітко викладені в 

пропозиції. Копія гарантії має додаватись до цієї пропозиції. 

 Звільнення від ПДВ – Покупець передбачає, що ця закупівля має бути оплачена без ПДВ. У 

своїй пропозиції постачальник має вказати згоду здійснити продаж без ПДВ за умови 

надання  йому відповідних документів про звільнення від сплати ПДВ. Пропозиціям, в яких 

це буде вказано будуть мати пріоритетність. 

Оплата буде здійснюватись в українській національній валюті шляхом банківського 

перерахунку. 

Пропозиції будуть прийматись до: 17:00 останнього дня подачі пропозицій, вказаного вище. 

Пропозиції будуть оцінюватись з точки зору вартості та технічних переваг (в т.ч. наявності 

та умов гарантій). 

Постачальник, який надішле найкращу з технічного боку, при низькій ціні, пропозицію буде 

повідомлено протягом 2-х робочих днів про попередню згоду з пропозицією. В разі згоди 

постачальника підписується угода поставки, та постачальник виставляє рахунок до оплати. 

Ціни в пропозиції мають бути вказані лише у гривнях. 

Доставка: пропозиція має передбачати доставку товару до офісу у м. Києві; постачальник має 

вказати в пропозиції кількість днів, необхідних для доставки товару  після здійснення 

оплати. Постачальник може здійснювати часткову (поетапну) поставку замовлених товарів, 

якщо це передбачено угодою. Час доставки також є одним із критеріїв оцінки пропозиції.  

Специфікації додаються окремо. Передбачається, що покупець закупить 2 найменування 

товару. Товар має бути високої якості. Будь-які товари, що були у використанні чи ремонті 

не можуть бути включеними у Пропозицію. 

Альтернативні пропозиції: Постачальник може запропонувати пропозиції, альтернативні до 

вказаних у специфікаціях. Однак специфікації, вказані покупцем слід розглядати як 

необхідний мінімум.  

За додатковою інформацією просимо надсилати питання на електронну адресу  

tender@mdi.org.ua . 

mailto:tender@mdi.org.ua


ФОРМА ДЛЯ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 

Постачальник (назва компанії) ___________________________________________________ 

Адреса  __________________________________________________________________ 

Тел/Факс ______________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

Пропозиція чинна протягом _____ днів від останнього дня подачі пропозицій 

 

Прізвище ім‘я по-батькові _______________________________ Посада ________________  

 

Дата ________________      Підпис ___________________ 

 

Печатка компанії, що надсилає пропозицію 

 

Найменування товару ноутбуки  

Гарантія (місяців)  

Максимальна кількість днів від дня оплати до доставки  

 

Обвести (відмітити) необхідне:  

 

Закупівлю може бути здійснено без сплати ПДВ, якщо 

буде надано відповідні документи про звільнення. 

Так Ні 

 

Основні вимоги покупця (специфікації) 

Альтернатива, 

якщо 

пропонується 

продавцем 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Всього,  

грн 

Бренд : Dell / HP 

Характеристики дисплея: 

Розмір екрана:  15,6" 

Роздільна здатність екрана:  1920 x 1080 

Тип дисплея:  WVA 

Поверхня дисплея:  Матова 

Тип процесора Intel Core i5-1135G7 

Кількість ядер процесора 4 

Розмір оперативної пам'яті 8 Гб 

Тип оперативної  пам’ятї DDR4 

Операційна система Windows 10 Pro 

Об'єм накопичувача 512 Гб 

Вага: не більше 1,9 кг 

 

 

 

  

 


