Перелік змін, що вносяться до тендерної документації
За рішенням тендерного комітету ІФ ДП «АМПУ» (Адміністрація Ізмаїльського МП)
протокол від 20.06.2018 р., керуючись абзацом 1 частини 2 статті 23 Закону України «Про
публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, внесені зміни до тендерної документації
(далі - ТД) із закупівлі управлінських послуг за кодом CPV за ДК 021:2015 - 79420000-4
Послуги з проектування (створення робочої документації) будівництва несамохідної
наливної баржі для зберігання палива), затвердженої рішенням тендерного комітету
протокол від 12.06.2018р.), зокрема:

!) пункт 1.3. розділу 1 «Предмет Договору» Додатку 4 викладено в наступній редакції:
1.3
Детальна інформація щодо надання Послуг, що надаються за цим Договором, та
вимоги Замовника до робочої документації будівництва несамохідної наливної баржі для
зберігання палива (надалі - Документація) визначаються в Технічному завданні на проектування,
що є Додатком №1 до цього Договору та є його невід’ємною частиною.
2) пункт 1.4. з розділу 1 «Предмет Договору» Додатку 4 виключено.
3) пункти 2.2.,2.3.,2.4. та 2.5. розділу 2 «Гарантійний строк та якість наданих послуг»
Додатку 4 викладено в наступній редакції:
2.2 Гарантійний строк на результат наданих Послуг складає 3 (три) календарних роки з
дати підписання остаточного Акту приймання-передачі наданих послуг або до моменту
закінчення будівництва судна, в залежності від того, що відбудеться раніше.
2.3 Критерієм якості надання Послуг за цим Договором є погодження Документації
Регістром судноплавства України та її достатність для замовлення будівництва відповідного
судна.
2.4 Протягом гарантійного строку Виконавець зобов’язаний на вимоги Замовника
власними силами, за власний рахунок і в обумовлені сторонами строки проводити аналіз
виготовленої Документації на предмет її відповідності чинним вимогам Регістру судноплавства
України, та за необхідності проводити її актуалізацію.
2.5.Якщо між Замовником і Виконавцем виникла суперечка щодо усунення недоліків
(дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведена незалежна
експертиза. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, здійснює Сторона,
яка вимагала її проведення.
4) пункти 4.1. та 4.2. розділу 4 «Порядок здійснення оплати» Додатку 4 викладено в наступній
редакції:
4.1 Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником поетапно шляхом
перерахування грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця
протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку, виставленого
Виконавцем на підставі підписаних Сторонами проміжних та остаточного Актів прийманняпередачі наданих послуг.
Оплата визначеної в рахунках суми ПДВ як складової вартості наданої Послуги
здійснюється окремим перерахуванням коштів в такий же строк з дня отримання від Виконавця
достовірної інформації про реєстрацію відповідної податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. (зазначається у разі якщо Виконавець є
платником ПДВ).
Застосування визначеного в цьому пункті Договору способу оплати відповідає інтересам
Сторін та вважається належним виконанням грошових зобов’язань Замовника. В разі
невжиття/вжиття в недостатньому обсязі Виконавцем передбачених цим Договором заходів, а
також в разі їх вжиття з порушенням встановлених цим Договором строків та послідовності, та
втрати Замовником права на податковий кредит за відповідною господарською операцією,
Замовник не сплачує на користь Виконавця суму ПДВ як складову вартості Послуг, при цьому в
такому разі грошові зобов’язання Замовника вважатимуться виконаними в повному обсязі.
(зазначається у разі якщо Виконавець є платником ПДВ).
4.2 Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем за даним Договором наступним чином:

- платіж у розмірі 40 % від ціни Договору здійснюється на підставі проміжного Акту
приймання-передачі наданих послуг, після узгодження Замовником першої частини
Документації, розробленої Виконавцем (а саме - креслення загального розташування; мідельшпангоут і типові поперечні перерізи; конструктивні креслення корпусу);
- платіж у розмірі 40 % від ціни Договору здійснюється на підставі проміжного Акту
приймання-передачі наданих послуг, після узгодження Замовником Документації, розробленої
Виконавцем у повному обсязі;
- платіж у розмірі 20 % від ціни Договору здійснюється на підставі остаточного Акту
приймання-передачі наданих послуг, після погодження Регістром судноплавства України
виготовленої за цим Договором Документації.
5) пункти 5.2, 5.3, 5.5., 5.6., 5.7. та 5.8, розділу 5 «Порядок надання послуг» Додатку 4
викладено в наступній редакції:
5.2 В результаті надання Послуг Виконавець має розробити в інтересах Замовника
Документацію, погодивши її з Регістром судноплавства України в об’ємі вимог цього Договору
та Регістру судноплавства України, та передати таку Документацію, що буде результатом
надання Послуг, Замовнику у 2-ох паперових примирниках (кожен з оригіналом відбитку
печатки Регістру судноплавства України) та на електронному носії (в захищеній від змін формі в
форматі .рбї).
5.3 Послуги за цим Договором в повному обсязі мають бути надані в термін не пізніше 14
грудня 2018 р., при цьому Документація на узгодження Замовником (до його передачі на
погодження до Регістру судноплавства України) має бути передана протягом 90 (дев’яносто)
календарних днів з дня, наступного за днем укладання цього Договору.
5.5 Обсяг і зміст розробленої згідно цього Договору Документації повинен бути
достатнім для замовлення будівництва відповідного судна та відповідати вимогам Регістра
судноплавства України до проектної документації судна в побудові.
5.6 Після узгодження Замовником примирників Документації, передбачених умовами
Договору, Виконавець повинен забезпечити погодження виготовленої Документації з Регістром
судноплавства України, що в тому числі включає самостійне та за власний рахунок внесення до
Документації необхідних змін, доробок та/або доопрацювань. Після погодження Документації з
Регістром судноплавства України, Виконавець повинен передати Замовнику дану Документацію
з наданням підписаного з боку Виконавця проекту остаточного Акту приймання-передачі
наданих послуг.
5.7. Сторони погодили наступний порядок розгляду та узгодження Документації
Замовником і її корегування Виконавцем (стосовно п. 4.2 та інших умов цього Договору):
- строк розгляду Замовником наданої Виконавцем Документації складає 15 робочих днів,
наступних за днем отримання такої Документації, що визначається відповідним актом
приймання документації;
- в разі надходження від Замовника зауважень та/або заперечень до Документації, про що
викладається у відповідному листі, Виконавець зобов’язаний протягом 5 робочих днів,
наступних за днем отримання такого листа в будь-який передбачений цим Договором спосіб,
вжити всіх заходів щодо усунення та/або погодження таких заперечень і зауважень із
Замовником, за результатом чого впродовж зазначеного строку надає Замовнику відкориговану
Документації або мотивовану відмову від врахування зауважень та/або заперечень Замовника (в
цілому або в певній частині);
- строк розгляду Замовником наданої Виконавцем відкоригованої Документації та/або
мотивованої відмови складає 5 робочих днів, наступних за днем отримання такої Документації
(визначається відповідним актом приймання документації) та/або листа-відмови;
- в разі надходження від Замовника зауважень та/або заперечень до Документації та/або
листа відмови, про що викладається у відповідному листі, Виконавець зобов’язаний протягом 5
робочих днів, наступних за днем отримання такого листа в будь-який передбачений цим
Договором спосіб, вжити всіх заходів щодо усунення та/або погодження таких заперечень і
зауважень із Замовником, за результатом чого впродовж зазначеного строку надає Замовнику
відкориговану Документації або мотивовану відмову від врахування зауважень та/або заперечень
Замовника (в цілому або в певній частині).

В разі якщо спір залишається невирішеним, він передається за ініціативою однієї зі сторін
на розгляд Регістра судноплавства України або уповноваженої експертної організації або до
суду.
5.8 Замовник, з урахуванням порядку та строків, визначених у п. 5.7 цього Договору,
після одержання проекту відповідного Акта приймання-передачі наданих послуг зобов'язаний
направити Виконавцю підписаний та затверджений акт приймання-передачі наданих послуг або
мотивовану відмову від їх приймання.
У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акта приймання-передачі
наданих послуг.
6) пункт 6.3.5 розділу 6 «Права та обов’язки сторін» Додатку 4 викладено в наступній редакції:
6.3.5 Протягом строку дії цього Договору та гарантійного строку, в порядку та на
умовах, визначених цим Договором, власними силами та за власний рахунок усувати виявлені
недоліки (дефекти) Документації.
7) пункти 7.3 та 7.6., розділу 7 «Відповідальність сторін» Додатку 4 викладено в наступній
редакції:
7.3 За порушення Замовником строків оплати, зазначених у Договорі, Замовник несе
відповідальність та сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки
НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми визнаного простроченого грошового
зобов’язання.
7.6
Виконавець, в разі надання податкової накладної/розрахунку коригування
податкової накладної, оформленої з порушеннями вимог Податкового кодексу України (в тому
числі (але не виключно) п. 201.1 ст. 201 та/або п. 192.1 ст. 192 цього Кодексу) та умов цього
Договору (в тому числі (але не виключно) невірне заповнення реквізиту «Отримувач
(Покупець)», не зазначення / зазначення непогодженого Сторонами коду за ДК 016:2010 тощо),
та/або реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування податкової накладної в Єдиному
реєстрі податкових накладних у строки, що перевищують визначені Податковим кодексом
України, та/або невжиття визначених Сторонами заходів та/або недотримання визначених
Сторонами строків оскарження у разі зупинення реєстрації (відмова в реєстрації) податкової
накладної/розрахунку коригування податкової накладної, - у зв'язку з чим Замовник несе
негативні наслідки (нарахування податковими органами штрафів та пені, втрата права на
нарахування податкового кредиту за відповідною сумою податку тощо), Виконавець за
першою вимогою Замовника сплачує на користь останнього компенсацію у розмірі такого
податкового кредиту, нарахованих штрафних санкцій тощо. (зазначається у разі якщо
Виконавець є платником ПДВ).
8) пункт 7.7. та пункт 7.8 розділу 7 «Відповідальність сторін» виключено
9) пункт 12.1. розділу 12 «Порядок змін умов Договору» Додатку 4 викладено в наступній
редакції:
12.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого
товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі;
3) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання
робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин,
що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування
витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в
договорі;
4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts,
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 36 Закону України
«Про публічні закупівлі».
Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на
початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі,
укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому
порядку.

10) пункти 13.12 та 13.14. розділу 13 «Іншіумови Договору» Додатку 4 викладено в наступній
редакції:
13.12 Сторони погодилися, що всі права, в т.ч. права інтелектуальної власності на
виготовлену та передану Замовнику згідно умов цього Договору Документацію переходять до
Замовника, що розпоряджається нею на власний розсуд та власну користь. Зазначене в т.ч.
передбачає право Замовника виготовляти та передавати копії Документації в повному обсязі
та/або частково третім особам, залучати інші проектні організації/фахівців для доопрацювань,
внесення необхідних змін тощо.
13.14 Сторони домовились, що згідно Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг», у відповідності зі ст. 207 Цивільного кодексу України та ст. 181
Господарського кодексу України, документи відправлені у вигляді скан-копій електронною
поштою на адреси Замовника _________________________________________ та Виконавця
____________________________________________
(заповнюється на етапі укладання
Договору), мають повну юридичну силу нарівні з оригіналами і породжують права і обов'язки
для Сторін.

Заступник Голови тендерного комітету Заступник начальника з розвитку
портової інфраструктури

С.Г. Зав’ялов

