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Запрошення взяти участь у торгах 
 

Україна 

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 

Позика # 8475-UA 

Назва контракту: «Закупівля медичного обладнання, дизель-генераторної устано-
вки для відділення інтервенційної радіології на базі КЗ «Сарненська центральна ра-
йонна лікарня» Cарненської районної ради як філії відділення інтервенційної радіо-
логії КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради та надання 
послуг зі встановлення обладнання і навчання персоналу» 

Номер (згідно з Планом закупівель): ІСВ № 8.2.8 

1. Уряд України отримав позику від Світового банку на покриття витрат Проекту «По-
ліпшення охорони здоров’я на службі у людей», та має намір спрямувати частину цих 
коштів на фінансування контракту щодо закупівлі медичного обладнання для оснащення 
ЦПМСД, ЦРЛ, міських та обласних лікарень. Торги буде проведено згідно з правилами 
та процедурами Світового Банку. 

2. Управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації запрошує 
кваліфікованих учасників торгів, які відповідають умовам щодо участі у торгах, надси-
лати запечатані тендерні пропозиції щодо «Закупівля медичного обладнання, дизель-
генераторної установки для відділення інтервенційної радіології на базі КЗ «Сарнен-
ська центральна районна лікарня» Cарненської районної ради як філії відділення ін-
тервенційної радіології КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської облас-
ної ради та надання послуг зі встановлення обладнання і навчання персоналу» за на-
ступними позиціями: 

ЛОТ 1: 

1. Ангіографічна система – 1 шт. 
2. Дизель-генераторна установка – 1 шт. 

ЛОТ 2:  

1. Установка для проведення електрофізіоло-гічного дослідження серця для радіо-
часто-тних абляцій з помпою та програмованою ЕКС з набором розхідних мате-
ріалів – 1 шт. 

ЛОТ 3: 

2. Дефібрилятор – 4 шт. 
3. Електрокардіограф 12-канальний – 3 шт. 
4. Апарат штучної вентиляції легень – 1 шт. 
5. Монітор нагляду за станом пацієнта – 8 шт. 
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6. Експрес-аналізатор кардіомаркерів – 1 шт. 
7. Апарат для тимчасової кардіостимуляції – 4 шт. 
8. Відсмоктувач медичний-аспіратор – 3 шт.  
9. Центральна станція цілодобового моніторування – 2 шт. 
10. Насос шприцевий – 34 шт. 

3. Часткові пропозиції не будуть розглянуті і будуть відхилені як такі, що не відповіда-
ють вимогам. 

4. Торги буде проведено згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів (МКТ), 
описаними в Посібнику щодо закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг за 
рахунок коштів позик МБРР та коштів кредитів та грантів МАР датованого січнем 2011 
року (переглянутого у липні 2014 року) (далі – Посібник із закупівель); і вони відкриті 
для всіх учасників торгів згідно з Посібником із закупівель. Крім того, в пунктах 1.6 та 
1.7 Посібника із закупівель викладено політику Світового банку про конфлікт інтересів. 

5. Зацікавлені учасники, що мають право брати участь у торгах, можуть отримати пода-
льшу інформацію та ознайомитись з тендерною документацією за вказаною нижче адре-
сою з 10:00 до 17:00 за місцевим часом. 

6. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний комплект Тендерної 
документації англійською та українською мовою безкоштовно в електронному вигляді 
після подання письмової Заявки на вказану нижче адресу (п.10). 

Представники учасників торгів можуть безкоштовно отримати Тендерну документацію 
в офісі Покупця за вказаною нижче адресою (п.10) або кур’єром при умові, що послуга 
по доставці буде окремо організована та оплачена учасником торгів безпосередньо по-
штовому агенту, який її надає. 

7. Кваліфікаційні вимоги включають: 

 
ЛОТ 1: 
(1) не менше п'яти (5) років досвіду у виробництві аналогічних товарів (надати 
документи, що підтверджують дату державної реєстрації, види діяльності та під-
тверджують досвід); 
(2) успішне завершення подібних договорів (на виробництво/ постачання, монтаж 
та технічну підтримку медичного обладнання) протягом останніх пʼяти (5) років, 
з наступними вимогами: 

- не менше два (2) договори на суму не менше ніж 800 000,00 (вісімсот тисяч 
доларів США) кожний. 
 

ЛОТ 2: 
(1) не менше п'яти (5) років досвіду у виробництві аналогічних товарів (надати 
документи, що підтверджують дату державної реєстрації, види діяльності та під-
тверджують досвід); 
(2) успішне завершення подібних договорів (на виробництво/ постачання, мон-
таж та технічну підтримку медичного обладнання) протягом останніх пʼяти (5) 
років, з наступними вимогами: 

- не менше два (2) договори на суму не менше ніж 160 000,00 (сто шістдесят 
тисяч доларів США) кожний. 
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ЛОТ 3: 
(1) не менше п’яти (5) років досвіду у виробництві аналогічних товарів (надати 
документи, що підтверджують дату державної реєстрації, види діяльності та під-
тверджують досвід); 
(2) успішне завершення подібних договорів (на виробництво/ постачання, монтаж 
та технічну підтримку медичного обладнання) протягом останніх пʼяти (5) років, 
з наступними вимогами: 

- не менше два (2) договори на суму не менше ніж 100 000,00 (сто тисяч 
доларів США) кожний. 
 

            Учасник торгів подає документальне підтвердження того (оригінали банківських    
довідок про обороти), що він відповідає наступним фінансовим вимогам: 

- середньорічний оборот за 2015, 2016 та 2017-й календарні роки становить: 
 
ЛОТ 1: не менше 2 400 000,00 (два мільйони чотириста тисяч) доларів 
США за кожен календарний рік; 
ЛОТ 2: не менше 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч) доларів США за 
кожен кале-ндарний рік; 
ЛОТ 3: не менше 300 000 (триста тисяч) доларів США за кожен календар-
ний рік; 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів 
документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника те-
хнічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим за-
мовником. 

Додаткові відомості викладені у тендерній документації. 

8. Тендерні пропозиції мають бути доставлені на нижче вказану адресу до 11:00 за міс-
цевим часом 13 листопада 2018 року. Проведення торгів у електронному вигляді не 
дозволяється. Пропозиції, що надійшли пізніше вказаного терміну, будуть відхилені. Те-
ндерні пропозиції будуть відкриті у присутності представників учасників торгів, які ви-
являть бажання бути присутніми, за вказаною нижче адресою. 

9. Всі тендерні пропозиції мають супроводжуватись Гарантією тендерної пропозиції. Ро-
зміри та валюта гарантій тендерної пропозиції будуть такими: 

ЛОТ 1: 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США чи еквівалентна сума у валюті пропози-
ції по обмінному курсу зазначеному на сайті Національного банку України 
http://www.bank.gov.ua за 14 (чотирнадцять) днів до дати подання пропозиції; 

ЛОТ 2: 7 500 (сім тисяч п’ятсот) доларів США чи еквівалентна сума у валюті пропозиції 
по обмінному курсу зазначеному на сайті Національного банку України 
http://www.bank.gov.ua за 14 (чотирнадцять) днів до дати подання пропозиції; 

ЛОТ 3: 2 500 (дві тисячі п’ятсот) доларів США чи еквівалентна сума у валюті пропозиції 
по обмінному курсу зазначеному на сайті Національного банку України 
http://www.bank.gov.ua за 14 (чотирнадцять) днів до дати подання пропозиції; 
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	(c) Гарантія тендерної пропозиції або Декларація про гарантію тендерної пропозиції відповідно до пп. 19.1 ІУТ;
	(d) Альтернативні тендерні пропозиції, якщо це дозволено, відповідно до п. 13 ІУТ;
	(e) Письмове підтвердження повноважень особи, чий підпис під Тендерною пропозицією накладає зобов’язання на Учасника торгів, відповідно до пп. 20.2 ІУТ;
	(f) Передбачене у п. 17 ІУТ документальне підтвердження кваліфікації Учасника торгів виконувати договір у разі прийняття його тендерної пропозиції;
	(g) Передбачене у п. 17 ІУТ документальне підтвердження правомочності Учасника торгів брати участь у них;
	(h) Передбачене у пунктах 16 та 30 ІУТ документальне підтвердження того, що Товари та Супровідні послуги, які, як передбачається, буде поставляти Учасник торгів, мають правомочну країну походження;
	(j) Будь-який інший документ, що вимагається ІКТД.
	(a) Для товарів, вироблених у країні Покупця:
	(a) безумовна гарантія, видана банком або фінансовою установою (як-от страхова компанія, компанія зі страхування поручительства зобов’язань або компанія, компанія, що спеціалізується на видачі гарантій);
	(b) безвідкличний акредитив;
	(c) касирський або підтверджений чек; або
	(d) інше забезпечення, зазначене в ІКТД,
	(a) Якщо Учасник торгів відкликає свою тендерну пропозицію протягом терміну чинності тендерної пропозиції, зазначеного Учасником торгів у Заявці на участь у торгах, або у подовження періоду її чинності, наданому Учасником торгів; або
	(b) Якщо Учасник торгів, якого було визначено переможцем, не: 
	D. Подання та розкриття пропозицій

	(a) назва та адреса Учасника торгів;
	(b) адреса Покупця, зазначена згідно з пп. 24.1 ІУТ;
	(c) конкретне посилання на цей тендерний процес, як зазначається у п. 1.1 ІУТ; та
	(d) застереження не відкривати до часу та дати розкриття тендерних пропозицій.
	E. Оцінювання та порівняння тендерних пропозицій

	(a) у разі прийняття,
	(i) істотно вплинуть на обсяг, якість або функціонування Товарів та Супутніх послуг, зазначених у Договорі; або
	(ii) Такі, що істотно обмежують, всупереч Тендерній документації, права Покупця чи зобов’язання Учасника торгів у рамках Договору; або
	(b) у разі виправлення, спричинять нечесний вплив на конкурентне становище інших учасників торгів, які подали тендерні пропозиції, що відповідають суттєвим вимогам.
	(a) У разі невідповідності між ціною одиниці продукції та загальною сумою товарної позиції, отриманою шляхом множення ціни одиниці продукції на кількість, до розгляду береться ціна одиниці продукції, а сума виправляється, за винятком випадків, якщо, на думку Покупця, присутнє очевидне неправильне розташування знаку, що відділяє ціле число від дробу; у цьому випадку як правильне розглядається заявлена загальна сума, і виправляється ціна одиниці продукції;
	(b) Якщо загальна сума містить помилку, яка виникла при додаванні чи відніманні проміжних значень, правильними вважаються проміжні значення, і загальна сума виправляється; та
	(c) Якщо між словами та числами існує невідповідність, до розгляду береться кількість, зазначена словами, за винятком випадків, коли сума, виражена словами, має відношення до арифметичної помилки – у цьому випадку до розгляду береться сума, виражена у цифрах, на яку поширюються наведені вище пункти (a) та (b).
	(a) оцінювання буде проводитись стосовно Товарних позицій або Лотів (договорів), як зазначено в ІКТД, та Ціни тендерної пропозиції відповідно до п. 14;
	(b) коригування ціни для виправлення арифметичних помилок відповідно до пп. 31.1 ІУТ;
	(c) коригування ціни внаслідок застосування знижок, запропонованих відповідно до пп. 14.3 ІУТ;
	(d) конвертація суми, отриманої в результаті застосування наведених вище пунктів (a) - (c), у разі необхідності, у єдину валюту відповідно до п. 32 ІУТ;
	(e) коригування ціни внаслідок несуттєвих кількісних невідповідностей відповідно до пп. 30.3 ІУТ;
	(f) додаткові фактори оцінювання, зазначені у Розділі III «Критерії оцінювання та визначення кваліфікації».
	(a) У випадку, коли товари було вироблено у країні Покупця, – податки на продаж та інші подібні податки, які будуть сплачені на товари у разі вибору Учасника торгів їх переможцем;
	(b) У випадку, коли товари було вироблено за межами країни Покупця та вже імпортовано або якщо вони мають бути імпортовані, – митні збори та інші імпортні податки, якими обкладаються імпортні товари, податки на продаж та інші подібні податки, які будуть сплачені на товари у разі вибору Учасника торгів їх переможцем; 
	F. Визначення переможця торгів
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	Перелік заборонених до залученням фірм та фізичних осіб розміщений на зовнішньому веб-сайті: http://www.worldbank.org/debarr.
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	Розділ IV. Форми документів для участі в торгах
	(a) «Банк» використовується у значенні Світовий банк та означає Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) або Міжнародне агентство розвитку (АМР).
	(b) «Договір» означає Договірну угоду, що укладається між Покупцем та Постачальником, разом із відповідними Договірними документами та усіма додатками, доповненнями та документами, які є її складовими за посиланням.
	(c) «Договірні документи» означають документи, перелік яких наведено у Договірній угоді включно з усіма додатками до неї.
	(d) «Ціна Договору» означає суму, яка має бути сплачена Постачальнику згідно з умовами Договірної угоди, яка включає доповнення та коригування до неї або виключенням з неї, що можуть бути зроблені відповідно до Договору.
	(e) «День» означає календарний день.
	(f) «Завершення» означає виконання Супутніх послуг Постачальником згідно з умовами, визначеними у Договорі. 
	(g) «ЗУД» – Загальні умови Договору. 
	(h) «Товари» означають всі споживчі товари, сировину, устаткування і обладнання та/або інші матеріали, які Постачальник має поставити Покупцю згідно з умовами Договору
	(i) «Країна Покупця» – країна, визначена у Спеціальних умовах Договору (СУД).
	(j) «Покупець» означає суб’єкт, що купляє Товари та Супутні послуги, що визначено в СУД.
	(k) «Супутні послуги» означають послуги, що є супутніми стосовно постачання товарів, як-от страхування, встановлення, навчання та первинне обслуговування, а також інші зобов’язання Постачальника за Договором.
	(l) «СУД» – Спеціальні умови Договору.
	(m) «Субпідрядник» означає будь-яку особу, приватну або державну організацію чи поєднання вищезазначених суб’єктів, яка(-і) за договором субпідряду залучається(-ються) Постачальником для постачання будь-якої частини Товарів або виконання будь-якої частини Супутніх послуг.
	(n) «Постачальник» означає будь-яку особу, приватну або державну організацію чи поєднання вищезазначених суб’єктів, чию тендерну пропозицію на виконання Договору було прийнято Покупцем та яка зазначена як така у Договірній угоді.
	(o) «Проектний об’єкт» у випадку застосування означає місце, зазначене у СУД.
	(a) У випадку виникнення розбіжностей із будь-яким положенням Договору, значення будь-якого торгового терміну, а також прав та зобов’язань сторін за цим Договором, визначається положеннями Incoterms.
	(b) Умови EXW, CIP, FCA, CFR та інші подібні умови у випадку їхнього застосування визначаються правилами, передбаченими чинною редакцією Incoterms, зазначеною в СУД та опублікованою Міжнародною торговою палатою у Парижі, Франція.
	(a) Відповідно до положень підпункту 4.5(b) ЗУД жодні пом’якшення, відмова від правозастосування, відкладення термінів виконання чи відстрочення платежів з боку будь-якої сторони щодо виконання вимог та умов Договору чи надання додаткового часу будь-якій стороні з боку іншої сторони не може завдавати шкоди, впливати чи обмежувати права такої сторони, передбачені Договором, так само жодна відмова від права з боку будь-якої сторони у випадку порушення умов Договору не вважається такою у випадку наступного чи повторного порушення умов Договору.
	(b) Будь-яка відмова з боку будь-якої сторони від прав, повноважень чи відшкодування згідно з умовами Договору повинна бути оформлена у письмовому вигляді із зазначенням дати та підписом уповноваженого представника сторони, яка здійснює таку відмову, та повинна конкретизувати право та умови такої відмови.
	(a) Інформація, яку Покупцю або Постачальнику необхідно надавати Банку чи іншим установам, що беруть участь у фінансуванні Договору; 
	(b) Інформація, яка у цей час або пізніше стає відома громадськості без жодної вини з боку відповідної сторони;
	(c) Інформація, щодо якої можна довести, що вона належала цій стороні на момент її оприлюднення та яка не була до цього отримана прямо чи опосередковано від іншої сторони; або
	(d) Інформація, яка у будь-якому випадку на законних підставах стає відомою цій стороні від третьої сторони, яка не має жодних зобов’язань зі збереження конфіденційності. 
	(a) Товари та Супровідні послуги, що постачаються за цим Договором, повинні відповідати технічним специфікаціям та стандартам, що наводяться у Розділі VI Перелік вимог, а у випадку, коли відповідний стандарт не зазначено, стандарт повинен дорівнювати або перевищують офіційні стандарти, застосування яких є належним для країни походження Товарів.
	(b) Постачальник має право відмовитись від відповідальності за будь-яку розробку, дані, креслення, специфікацію або інший документ чи їхні модифікації, які були надані або розроблені Покупцем або на його замовлення, шляхом надсилання Покупцю відповідного повідомлення про відмову.
	(c) У всіх випадках, коли Договір посилається на кодекси та стандарти, відповідно до яких він повинен виконуватись, застосовується редакція чи оновлена версія таких кодексів та стандартів, яка зазначена у Переліку вимог. Упродовж виконання Договору, будь-які зміни до будь-яких таких кодексів та стандартів застосовуються лише після схвалення Покупцем і будуть тлумачитися згідно з положеннями пункту 33 ЗУД.
	(a) встановлення Товарів Постачальником або використання Товарів у країні знаходження Об’єкту; та 
	(b) продажу у будь-якій країні продукції, виробленої з використанням Товарів. 
	Такий захист не стосується випадків будь-якого використання Товарів або будь-якої їх частини з іншою метою, крім зазначеної у Договорі або такої, що обґрунтовано випливає з нього, а також випадків будь-якого порушення, що є результатом використання Товарів, будь-якої їх частини чи продукції, виробленої з їх використанням, разом або у поєднанні із будь-яким іншим обладнанням, устаткуванням чи матеріалами, якщо вони не були надані Постачальником згідно з умовами Договору.
	(a) креслення, проекти або специфікації, якщо Товари, що мають бути поставлені за Договором, мають бути вироблені спеціально для Покупця;
	(b) спосіб відвантаження чи пакування;
	(c) місце доставки; та
	(d) Супровідні послуги, що мають бути надані Постачальником. 
	(a) Покупець має право без обмеження будь-яких інших прав на відшкодування за порушення Договору шляхом надсилання Постачальнику письмове повідомлення про невиконання зобов’язання скасувати будь-яку частину Договору або розірвати Договір в цілому у таких випадках:
	(b) Якщо Покупець скасовує частину Договору або Договір в цілому відповідно до підпункту 35.1(a) ЗУД, Покупець може придбати Товари та Супровідні послуги, подібні до тих, що не були надані, на умовах та у спосіб, визначені Покупцем на власний розсуд, причому Постачальник є відповідальним перед Покупцем за будь-які додаткові витрати на такі подібні Товари або Супутні послуги. Однак, Постачальник повинен продовжувати виконання Договору у тій частині, яка не була скасована.
	(a) Покупець може у будь-який час розірвати Договір шляхом надсилання повідомлення Постачальнику, якщо Постачальник збанкрутує чи у інший спосіб втратить платоспроможність. У такому випадку розірвання Договору відбувається без компенсації Постачальнику за умови, що таке розірвання не обмежує та не впливає на будь-яке інше право здійснювати дії чи вимагати відшкодування, яке Покупець отримав чи отримає у зв’язку з цим.
	(a) Покупець може шляхом надсилання повідомлення Постачальнику скасувати частину Договору або розірвати Договір в цілому у будь-який час в силу доцільності. У повідомленні повинно бути зазначено, що причиною такого розірвання Договору є доцільність для Покупця, обсяг розірвання Договору відносно виконання Постачальником своїх обов’язків та дату, з якої таке розірвання Договору набуває чинності.
	(b) Покупець повинний прийняти Товари, які були укомплектовані та готові до відвантаження протягом двадцяти восьми (28) днів після отримання Постачальником повідомлення про розірвання Договору, на умовах та за ціною, що зазначені у Договорі. Щодо решти Товарів, Покупець може обрати таке: 
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