Цей проект співфінансується
Європейським Союзом

Громадська організація
«Буковинська агенція регіонального розвитку»
Україна, 58002, м.Чернівці, вул. О.Кобилянської, 30/5, тел. +380372552604, e-mail: info@bard.cv.ua
ЄДРПОУ 36636341, р/р 26009011024536 у ПАТ «Кредобанк» Чернівці, МФО 325365

18.05.2018 р.

м. Чернівці
ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРУ НА ПРИДБАННЯ ПОСЛУГ

1. Реєстраційний номер тендеру
3.3.2
2. Процедура
Закупівля в одного учасника
3. Програма
Програма територіальної співпраці країн Східного Партнерства «Молдова-Україна»
4. Інформація про проект
Назва проекту: «Через сталий транспорт до чистого довкілля».
Номер проекту: 83248905.
Довгострокова мета проекту:
Знизити рівень забруднення атмосферного повітря, спричиненого викидами
моторизованого транспорту через зміцнення транскордонної співпраці «людина-людині»
між Україною та Молдовою.
Цілі проекту:
I. Розробити спільний підхід до подолання забруднення атмосферного повітря,
спричиненого моторизованими транспортними засобами у місті Чернівці та Єдинець.
II. Розвиток постійного регіонального та транскордонного партнерства та співробітництва
між спільнотами, молодіжними лідерами, НГО, місцевими та регіональними органами
влади, підприємств з України та Молдови для спільного вирішення проблем забруднення
повітря.
III. Підвищення обізнаності громадськості та розуміння транскордонної транспортної
політики та питань забруднення повітря, а також їх вплив на умови життя в прикордонних
регіонах.
Проект виконують чотири партнери, а саме:
Громадська організація «Буковинська агенція регіонального розвитку», Україна;
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Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, Україна;
Міська рада міста Єдинці, Молдова;
Публічна асоціація освіти дорослих «Верхній Прут», Молдова.
Цільова аудиторія, на яку спрямована реалізація проекту:
● Міська рада м. Чернівці, Єдинці;
● Дорожня поліція м. Чернівці, Єдинці;
● Транспортні підрозділи органів місцевої влади Чернівців та Єдинців;
● Місцеві НГО та молоді лідери з програмної території;
● Місцеві та регіональні ЗМІ з програмної території;
● Мешканці програмної території.
5. Фінансування
Стаття бюджету «3.3.2. Пристрій для моніторингу забруднення повітря, A2.4 (БАРР,
Україна)» проекту №83248905 «Через сталий транспорт до чистого довкілля»
6. Замовник
Громадська організація «Буковинська агенція регіонального розвитку»
СПЕЦИФІКАЦІЯ КОНТРАКТУ
7. Природа контракту
Договір про поставку товару
8. Опис контракту
Метою контракту є отримання Замовником від Постачальника обладнання для моніторингу
якості повітря для проекту №83248905 «Через сталий транспорт до чистого довкілля».
Підписання цього контракту гарантує безвідмовну роботу обладнання, що постачається,
відповідно до вимог замовника, заявлених Виробником параметрів роботи (у т. ч.
похибки).
Вимоги до обладнання:
● пристрій або набір пристроїв дозволяє здійснювати підрахунок дрібнодисперсних
часток та вимірювання концентрації газів (CO, CO2, SO2, NO2) в атмосферному
повітрі. Наприклад, “набір лічильник дрібнодисперсних часток DT96 CEM та
газоаналізатор Оріон-С-М з датчиками CO, CO2, SO2, NO2”, або аналогічний;
● переносне, з автономним живленням. Вага обладнання, включаючи необхідні
датчики та елементи живлення, не перевищує 5 кг;
● обладнання, яке підпадає під дію Технічного регламенту засобів вимірювальної
техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №163 від 24 лютого
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●
●

2016 р., повинно відповідати його вимогам та супроводжується відповідною
документацією;
гарантійний термін на обладнання складає не менше 6 місяців. Гарантійне
обслуговування обладнання здійснюється в Україні;
технічні характеристики обладнання не гірше, ніж наступні:

Вимірювання концентрації частинок
Канали
для частинок розміром порядку 10мкм - PM10,
для частинок 2,5 мкм - PM2,5
Масова концентрація
PM2.5: 0～500мкг/м3; PM10: 0～500мкг/м3
Роздільна здатність
1 мкг/м3
Вимірювання температури і вологості повітря
Діапазон вимірювання
0…50ºС / 32…122ºF
температури
Точність
±1 ºС /2 ºF
Діапазон вимірювання вологості 0…100% відносної вологості
Точність
в діапазоні відносної вологості від 0…20% та 80…100%
точність ±5%
в діапазоні 20…80% RH точність ±3.5%RH
Контрольовані компоненти газової суміші (чотирьох-канальний прилад)
Одиниця
вимірювання

Інтервал
діапазону
вимірювання

Абсолютна
похибка,
од. вимір.

Відносна
похибка,
%

Перший
Поріг

Діоксид азоту NO2

мг/м3

0-15

+/- 1,25

+/- 25

5,0

Діоксид сірки SO2

мг/м3

0-120

+/-7,5

+/- 25

10,0

% об

0-1

+/- 0,1

+/- 25

0,25

мг/м3

0-120

+/- 7,5

+/- 25

20,0

Компонент газової
суміші

Діоксид вуглецю СО2
Монооксид вуглецю CO

Оплата по контракту здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Виконавця відповідно до виставлених рахунків. Всі спори
вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку згідно з вимогами чинного
законодавства України.
Замовник не може сплачувати ПДВ в рамках даного контракту. Платники ПДВ
звільняються від оподаткування ПДВ на підставі п. 197.11 ст. 197 Податкового
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кодексу України. Проект №83248905 «Через сталий транспорт до чистого довкілля»
зареєстрований Міністерством економічного розвитку і торгівлі як проект міжнародної
технічної допомоги (реєстраціїна картка №3739 від 04.01.2018 р.; в додатку).
9. Номера та заголовки лотів
Лот 1 – Пристрій для моніторингу забруднення повітря
10. Максимальний бюджет
Бюджет: 2 000,00 євро (дві тисячі євро 00 центів) в гривневому еквіваленті по курсу
InforEuro на дату надсилання цінової пропозиції. Запропонована ціна повинна включати всі
витрати, необхідні для виконання договору.
Довідково: Курс InforEuro встановлюється Європейською комісією раз на місяці, і в травні
2018 р. становить 31,59596 грн./євро.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
УМОВИ УЧАСТІ
11. Прийнятність
Брати участь у тендері на однакових умовах можуть як фізичні, так і юридичні особи.
12. Підстави для виключення
Учасники тендеру не повинні бути в жодній із ситуацій, що виключає їх участь в торгах,
відповідно до Пункту 2.3.3 Практичного Посібника з контрактних процедур для зовнішньої
діяльності ЄС (http://ec.europa.eu/europeaid/prag/).
13. Субпідряд
Субпідряд допускається.
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ
14. Вимоги до учасників
Наступні вимоги будуть застосовуватися до учасників тендеру. У випадках, коли заявка
подана консорціумом, ці вимоги будуть застосовуватись до консорціуму в цілому:
● підписання декларації учасника про те, що вони не є в жодній ситуації, що
виключає їх участь в торгах, вказану в Пункті 2.3.3 Практичного Посібника з
контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС;
● надання згоди на обробку персональних даних (для фізичних осіб-підриємсців);
● надання документального підтвердження права здійснення діяльності, що
відповідає предмету договору.
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15. Критерії відбору
Краще співвідношення ціни і якості (поєднання ціна / якість).
ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ
16. Як взяти участь у тендері
Зацікавлені учасники запрошуються до участі в тендері шляхом подання цінових
пропозицій
та
необхідних
документів
на
адресу
електронної
пошти:
procurement@bard.cv.ua.
Документи приймаються до 18:00 24.05.2018 р.
Перелік необхідних документів:
- декларація учасника відповідно Пункті 2.3.3 Практичного Посібника з контрактних
процедур для зовнішньої діяльності ЄС;
- згода на обробку персональних даних (для фізичних осіб-підприємців);
- копія свідоцтва про реєстрацію/виписка/витяг з ЄДРПОУ із зазначенням відповідних
КВЕД;
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку/витяг з реєстру платників єдиного податку
(за наявності);
- цінова пропозиція, яка повинна включати назву обладнання, його технічні
характеристики, термін та умови поставки;
- інші релевантні документи (наприклад, підтвердження вимог Технічного регламенту
засобів вимірювальної техніки).
17. Дата і місце проведення
Тендер буде проведено 25 травня 2018 р. о 16:00 за київським часом в офісі Громадської
організації “Буковинська агенція регіонального розвитку” за адресою: Україна,
м.Чернівці, вул. О. Кобилянської, б. 30, оф. 5.
18. Мова спілкування
Проведення тендеру та складання протоколу здійснюються англійською мовою.
19. Правова основа
Грантовий договір за проектом №83248905 «Через сталий транспорт до чистого довкілля».

20. Додаткова інформація, в тому числі час роботи організації - Замовника
Довідки щодо цього тендеру надаються електронною поштою: procurement@bard.cv.ua.
Час роботи організації: 10:00 – 19:00. Питання приймаються до 18:00 23.05.2018 р.
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