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Інформаційний бюлетень № 099-05
Постачання та доставка ІТ обладнання та програмного забезпечення
для Державної прикордонної служби України
22 лютого 2017

Комісія з оцінки та порівняння тендерних пропозицій Представництва МОМ в Україні публікує
даний інформаційний бюлетень № 099-05 з наданням роз‘яснень згідно запитів:

1.

Яким чином подається Додаток 2, у разі, якщо компанія бажає взяти участь у тендері на
повний список обладнання, програмного забезпечення та навчальних курсів?
Офіційна відповідь МОМ:
Поставте галочку або відмітку “X” перед пустими полями вгорі документу навпроти тих типів
обладнання стосовно якого компанія має намір прийняти участь у тендері.
Наприклад, компанія має намір прекваліфікуватися на постачання серверів, мережевих
комутаторів та роутерів:
“X Сервери

2.

X Мережеві комутатори та роутери“

Будь-ласка, специфікуйте обладнання, програмне забезпечення, навчальні курси, інакше
незрозуміло обладнання та ПЗ якого виробника та які саме курси необхідно пропонувати.
Офіційна відповідь МОМ:
МОМ не може зазначати конкретні марки / моделі обладнання для цього конкретного
оголошення на прекваліфікацію. Очікується, що зацікавлені компанії пропонуватиметь
обладнання тих брендів / моделей, які вони уповноважені представляти. Комплекс
навчальних курсів включає в себе тренінги з налаштування та адміністрування серверів,
мережевого обладнання та використання програмного забезпечення, пов'язаного з
вищевказаним обладнанням. Програмний пакет включає в себе програмне забезпечення
для віртуалізації, програмне забезпечення для моніторингу ефективності послуг в області
інфраструктури, інвентаризації та управління на робочих станціях і управління базами даних.

3. Просимо зазначити який документ мається на увазі під підтвердженням податкових платежів
за 2015 рік? Чи можна надати Свідоцтво з податкових органів?
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Офіційна відповідь МОМ:
У разі, якщо у ньому відображено підтвердження, що податкові зобов‘язання погашені. У
іншому разі, повинен бути наданий окремий документ (наприклад, квитанція) від
податкових органів про сплату у 2015 році податкових платежів.
4. Дайте пояснення, які саме документи з відмітками податкових органів можна подати
замість аудованих фінансових звітів?
Офіційна відповідь МОМ:
Документи видані податковими органами за результатами проведення податкової
перевірки фінансових документів компанії (акт, довідка). Вимога про надання
підтвердження погашення податкових зобов‘язань за 2015 рік залишається незмінною для
Заявників.
5. Уточніть, будь-ласка, який банківський документ мається на увазі під довідкою з банку або
кредитної установи із зазначенням максимальний розмір коштів, доступних для реалізації
проекту? Банк не видає подібних документів. Чи можливо надати власну заяву, завірену
головним бухгалтером?
Офіційна відповідь МОМ::
Так.
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