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Appendix I. Terms of Reference
I.1. Total quantities of the Goods
Total quantities of the Goods for delivery:
Code
F-23
F-24
F-25
F-26
F-28
F-30.1
F-30.2
F-30.3
F-30.4
F-31.1
F-31.2
F-31.3
F-31.4
F-31.5
F-31.6
F-31.7

Requirements
Information stand, small
Information stand, large
Opinion box
Suggestion box
Flowerpot
Outside signboard 2450x1090
Outside signboard 3660x570
Outside signboard 3660x380
Outside signboard 1010x370
Signboards inside the premises
2000x615
Signboards inside the premises
1225x545
Signboards inside the premises
1010x370
Opening hours: ASC
Opening hours: RWP
Public Reception
WC signboard: male/female/for
people with disabilities

F-31.8

WC signboard: male/female

F-31.9
F-32.1

WiFi signboard
Number signs for workplaces of
the ASC employees
Information

F-32.2

Вимоги
Інформаційний стенд малий
Інформаційний стенд великий
Скринька для відгуків
Скринька для пропозицій
Вазон
Вивіска на вході: 2450х1090
Вивіска на вході: 3660x570
Вивіска на вході: 3660x380
Вивіска на вході: 1010x370
Вивіска всередині приміщення:
2000x615
Вивіска всередині приміщення :
1225x545
Вивіска всередині приміщення:
1010x370
Графік роботи: ЦНАП
Графік роботи: ВРМ
Громадська приймальня
Вивіска туалету
жіночий/чоловічий/для людей з
інвалідністю
Покажчик чоловічого та жіночого
туалету
Вивіска Wi-Fi
Номери покажчиків на робочі
місця працівників ЦНАП
Інформація

Quantity/Кількість
230
133
137
137
793
20
63
22
22
123
130
35
133
164
49
132
72
158
822
92

The goods shall meet all the requirements defined in sections I.2 and I.3.
The services shall meet all the requirements defined in section I.4.
List of hromadas - recipients of goods and services - are defined in section I.5.
Delivery points for goods are defined in section I.6.

I.2. Requirements for Goods
As the part of tender, the tenderer shall provide detailed information for each position of the table below
(see Form-6. Compliance with procurement document requirements).
Code

Common technical requirements

B1

Goods shall be new
Offered Goods should not be used or exploited before

Товар має бути новим
Запропонований Товар повинен бути таким, що не
вживався чи не експлуатувався

Good shall have the same characteristics
All offered Goods that are listed as one item in the
table of the section I.1 need to have the same
technical characteristics (according to the section I.3)
for the whole amount of Goods

Товар повинен мати однакові характеристики
Запропонований в межах одного пункту Товар у
таблиці розділу І.1 повинен мати однакові технічні
характеристики (згідно розділу І.3) для всього
обсягу Товару

B2

Загальні технічні вимоги
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Offered Goods can`t have status EOL/EOS (End-ofLife/End-of-Support) or a similar one

Запропонований Товар не повинен мати статус
EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Support) або подібного

The Goods shall be ensured with the eligible
guarantee
Manufacturer of the Goods, chosen by Tenderer, or
Tenderer, has to ensure warranty services of the
Goods.
Tenderer has to describe in his tender proposed
model of the warranty support of the Goods, that he
will ensure in case of winning the tender.
Tenderer need to provide the documental evidence
that all the proposed goods will have relevant support
during the guarantee period: letter of manufacturer of
proposed goods or by official representation of
manufacturer in Ukraine with the information about
certified by manufacturer service centres provides
guarantee and post-guarantee services of proposed
goods.
In the letter shall be defined:
- phone number of call-centres (centres) (if
applicable);
- table with information about authorized service
centres (name, address, phone number, e-mail) who
will provide guarantee and post-guarantee services of
proposed goods at least 3 year after supplying

Товар має забезпечуватися належною
гарантією
Виробник Товару, який пропонується Учасником, або
Учасник повинні забезпечити гарантійне
обслуговування Товару.
Учасник у своїй пропозиції має описати модель
гарантійного супроводження Товарів, яку він
забезпечить у разі перемоги у тендері.
Учасник має надати документальні докази того, що
увесь запропонований Товар матиме відповідну
підтримку протягом гарантійного терміну: лист від
Виробника запропонованих товарів або від
офіційного представника виробника в Україні з
інформацією про сертифіковані Виробником центри
обслуговування що надають гарантійні та постгарантійні послуги для запропонованого Товару.
В листі має бути зазначено:
- номер телефону «гарячої» лінії «кол-центрів»
(центрів) (за наявності);
- таблиця з відомостями про авторизовані сервісні
центри (імена, адреси, номера телефонів, електронні
пошти) які будуть надавати гарантійні та постгарантійні послуги для запропонованих товарів
протягом щонайменше 3 років після поставки

B5

The Goods shall be ensured with the eligible
support from manufacturer
It shall be ensured that spare parts and materials
for the Goods are available (during a period of not
less than three years).

Товар має забезпечуватися належною
підтримкою виробника
Мають бути доступні запасні частини та матеріали до
Товару (протягом періоду не менше трьох років)

B6

The Goods must be of legal origin
Tenderer need to provide the documental evidence
that Tenderer is the manufacturer or official partner
of the manufacturer of proposed Goods:
a) for the manufacturer: letter about producing
proposed goods with confirmation of technical
characteristics signed and stamped (if applicable) by
duly authorized person of Tenderer;
b) for official partners of manufacturer: letter
provided Tenderer by manufacturer of proposed
goods or by official representation of manufacturer in
Ukraine about actual partnership with Tenderer.
The letter shall include list and quantity of goods with
full name of models and manufacturer warranty
terms
Letters provided by dealers of proposed goods are not
acceptable.

Товар повинен мати легальне походження
Учасник має забезпечити документальні докази що
він є виробником або офіційним партнером
виробника запропонованого Товару:
a) для виробника: лист про вироблення
запропонованого Товару з підтвердженням технічних
характеристик з підписом та печаткою (якщо наявна)
уповноваженого представника Учасника;
b) для офіційних партнерів виробника: лист, наданий
Учаснику Виробником запропонованих товарів чи
офіційним представництвом Виробника в Україні про
фактичну співпрацю з Учасником.
Лист має містити перелік та кількість товарів із
зазначенням повних назв моделей та термінів
гарантії, яка надається виробником.
Листи надані дилерами пропонованих Товару не є
прийнятними.

The Goods shall be supplied with the related
services
Tenderer shall provide related services that are listed
in the section I.4 of Procurement Document

Товар постачається разом із наданням супутніх
послуг
Учасник зобов‘язаний разом з Товаром надати
супутні послуги, визначені у розділі І.4 тендерного
документу

The Goods shall be supplied to the defined
Hromadas in Ukraine

Товар постачається відповідним
територіальним громадам в Україні

B3

B4

B7

B.8
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Tenderer shall supply Goods and provide related
services for Hromadas that are recipients of assets
and are defined in the section I.5 of Procurement
Document. NIRAS reserves the right to change the
list of recipients in a process of performance of the
Contract
The delivery shall be done to the main offices of ASC
for each hromada

Учасник зобов‘язаний здійснити постачання Товарів і
надання супутніх послуг для територіальних громад,
які є отримувачами матеріальних цінностей і
нематеріальних активів і визначені у розділі І.5
тендерного документу. NIRAS залишає за собою
право змінювати список отримувачів у процесі
виконання Договору
Доставка товарів здійснюється до центрального офісу
Центру надання адміністративних послуг кожної
громади
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I.3. Technical specifications for Goods
As the part of tender, the Tenderer shall provide detailed information for each position (see Form-6. Compliance with procurement document requirements).

Code

F-23

F-24

Requirements

Information stand,
small / Інформаційний
стенд малий

Information stand,
large / Інформаційний
стенд великий

Specification, description, comments etc.

PVC sheet 4 mm (RAL 7047). Text material — pressuresensitive film,plotter trimming, RAL 7024 colour. Attaching
the open book behind the cover on the mortise bolts.
Tranparent organic glass pockets for A4 sheets 3 mm
ПВХ лист 4 мм (RAL 7047). Матеріал тексту самоклеюча плівка, плотерна підрізка, колір RAL 7024.
Кріплення книги у відкритому стані за обкладинку на
врізних болтах. Кишені з прозорого оргскла 3 мм для
аркушів А4
PVC sheet 4 mm (RAL 7047). Text material — pressuresensitive film, plotter trimming, RAL 7024 colour.
Attaching the open book behind the cover on the mortise
bolts. Tranparent organic glass pockets for A4 sheets 3
mm. PVC pocket for prospects and sheets 4 mm (RAL
7047)
ПВХ лист 4 мм (RAL 7047). Матеріал тексту самоклеюча плівка, плотерна підрізка, колір RAL 7024.
Кріплення книги у відкритому стані за обкладинку на
врізних болтах. Кишені з прозорого оргскла 3 мм для
аркушів А4. Карман для буклетів і листів з ПВХ листів 4
мм (RAL 7047)

Schematic model (image)
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Code

F-25

F-26

F-28

Requirements

Opinion box / Скринька
для відгуків

Suggestion box /
Скринька для
пропозицій

Flowerpot / Вазон

Specification, description, comments etc.
Text and signs material — pressure-sensitive film, plotter
trimming, RAL 6019 colour. Text and signs material —
pressure-sensitive film, plotter trimming, RAL 2002 colour.
Box material — transparent organic glass 4 mm, laser
trimming. Removable bottom, fastening on grooves
Матеріал тексту і знаків – самоклеюча плівка, плотерна
підрізка, колір RAL 6019. Матеріал тексту і знаків –
самоклеюча плівка, плотерна підрізка, колір RAL 2002.
Матеріал урни – прозоре оргскло 4 мм, лазерна підрізка
Дно знімне, кріплення на пазах
Text material — pressure-sensitive film, plotter trimm ing,
RAL 7047 colour. Box material — transparent organic
glass 4 mm, laser trimming. Removable bottom, fastening
on grooves
Матеріал тексту - самоклеюча плівка, плотерна
підрізка, колір RAL 7047. Матеріал урни – прозоре
оргскло 4 мм, лазерна підрізка. Дно знімне, кріплення
на пазах

PVC wallings 4 mm with patterned lattices
for leaf growth (plotter trimming),colour RAL 9003
Стінки з ПВХ листа 4 мм з візерунчастими гратами для
зростання листя (плотерна підрізка), колір RAL 9003

Schematic model (image)
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Code

F-30.1

F-30.2

Requirements

Outside information
signs: 2450х1090 /
Вивіска на вході:
2450х1090

Outside information
signs: 3660х570 /
Вивіска на вході:
3660х570

Specification, description, comments etc.
A rectangular sign: 2450 mm horizontally and 1090 mm
vertically. On the sign there Is an inscription in four lines
’ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ’,
a font is 135 mm. Inscription font — Century Gothic, all
letters are capital. Text material — PVC 3 mm, plotter
trimming, golden colour. Base — RAL 5005 colour.
Using of composite aluminium panels is acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 2450 мм по
горизонталі і 1090 мм по вертикалі. На полі вивіски в
чотирьох рядках знаходиться напис «ЦЕНТР НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТІВНІХ ПОСЛУГ», висотою шрифту 135 мм.
Шрифт напису - Century Gothic, всі букви великі.
Матеріал тексту - ПВХ лист 3 мм, плотерна підрізка,
колір золотистий. Колір основи RAL 5005.
Застосування панелей композитного алюмінію є
прийнятним
A rectangular sign: 3660 mm horizontally and 570 mm
vertically. On the sign there is an inscription in two lines
’ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ’,
a font is 135 mm. Inscription font — Century Gothic, all
letters are capital. Text material — PVC 3 mm, plotter
trimming, golden colour. Base — RAL 5005 colour
Using of composite aluminium panels is acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 3660 мм по
горизонталі та 570 мм по вертикалі. На полі вивіски в
двох рядках знаходиться напис «ЦЕНТР НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТІВНІХ ПОСЛУГ», висотою шрифту 135 мм.
Шрифт напису - Century Gothic, всі букви великі.
Матеріал тексту - ПВХ лист 3 мм. Плотерна підрізка,
колір золотистий. Колір основи RAL 5005
Застосування панелей композитного алюмінію є
прийнятним

Schematic model (image)
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Code

Requirements

F-30.3

Outside information
signs: 3660х380 /
Вивіска на вході:
3660х380

F-30.4

Outside information
signs: 1010х370 /
Вивіска на вході:
1010х370

Specification, description, comments etc.
A rectangular sign: 3660 mm horizontally and 380 mm
vertically. On the sign there is an inscription ’ЦЕНТР
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ’— a font is 90
mm. Inscription font — Century Gothic, all letters are
capital. Text material — PVC 3 mm, plotter trimming,
golden colour. Base — RAL 5005 colour
Using of composite aluminium panels is acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 3660 мм по
горизонталі та 380 мм по вертикалі. На
полі вивіски знаходиться напис «ЦЕНТР НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТІВНІХ ПОСЛУГ», висотою
шрифту 90 мм. Шрифт напису - Century Gothic, всі
букви великі. Матеріал тексту – ПВХ лист 3 мм.
Плотерна підрізка, колір золотистий. Колір основи RAL
5005
Застосування панелей композитного алюмінію є
прийнятним
A rectangular sign: 1010 mm horizontally and 370 mm
vertically. On the sign there is an inscription “ЦНАП”. A
font is 180 mm. Inscription font — Century Gothic,
all letters are capital. Text material — PVC 3 mm, plotter
trimming, golden colour. Base — RAL 5005 colour
Using of composite aluminium panels is acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 1010 мм по
горизонталі та 370 мм по вертикалі. На полі вивіски
знаходиться напис «ЦНАП». Висотою шрифту 180 мм.
Шрифт напису – Century Gothic, всі букви великі.
Матеріал тексту - ПВХ лист 3 мм. Плотерна підрізка,
колір золотистий. Колір основи RAL 5005
Застосування панелей композитного алюмінію є
прийнятним
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Code

F-31.1

F-31.2

F-31.3

Requirements

Signboard inside the
premises (with national
emblem): 2000х615 /
Вивіска у приміщенні
(з гербом): 2000х615

Signboard inside the
premises (with national
emblem): 1225х545 /
Вивіска у приміщенні
(з гербом): 1225х545

Signboard inside the
premises: 1010х370 /
Вивіска у приміщенні:
1010х370

Specification, description, comments etc.
Text material — PVC 3 mm, plotter trimming, font Century
Gothic, font hight 80 mm. All letters are capital. RAL 5005
colour. Emblem material — PVC 3 mm, plotter trimming,
golden colour.
PVC and composite aluminium panels are acceptable
Матеріал тексту - ПВХ лист 3, плотерна підрізка, шрифт
Century Gothic, висота букв 80 мм. Всі букви великі,
колір RAL 5005. Матеріал герба - ПВХ лист 3 мм.
плотерна підрізка, колір золотистий
мм
Застосування ПВХ та панелей композитного алюмінію є
прийнятним
Text material — PVC 3 mm, plotter trimming, font Century
Gothic. All letters are capital. RAL 5005 colour. Emblem
material — PVC 3 mm, plotter trimming, golden colour.
PVC and composite aluminium panels are acceptable
Матеріал тексту - ПВХ лист 3 мм, плотерна підрізка,
шрифт Century Gothic. Всі букви великі, колір RAL 5005.
Матеріал герба - ПВХ лист 3 мм. плотерна підрізка,
колір золотистий
Застосування ПВХ та панелей композитного алюмінію є
прийнятним
Text material — PVC 3 mm, plotter trimming, font Century
Gothic. All letters are capital. RAL 5005 colour.
PVC and composite aluminium panels are acceptable
Матеріал тексту - ПВХ лист 3 мм, плотерна підрізка,
шрифт Century Gothic. Всі букви великі, колір RAL 5005
Застосування ПВХ та панелей композитного алюмінію є
прийнятним
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Code

Requirements

Specification, description, comments etc.
A rectangular sign: 350 mm horizontally and 550 mm
vertically. Text is particular for every site; the information
is duplicated in Braille. Inscription font — Century Gothic,
golden colour. Base — RAL 5005 colour
PVC and composite aluminium panels is acceptable

F-31.4

Opening hours: ASC /
Графік роботи: ЦНАП

F-31.5

Opening hours: RWP /
Графік роботи: ВРМ

F-31.6

Public Reception /
Громадська
приймальня

Вивіска прямокутної форми розміром 350 мм по
горизонталі та 550 мм по вертикалі. Текст
індивідуальний для кожного об'єкта, інформацію
продубльовано шрифтом Брайля. Шрифт Century
Gothic, колір золотистий. Колір основи RAL 5005
Використання ПВХ і панелей композитного алюмінію є
прийнятним
A rectangular sign: 350 mm horizontally and 550 mm
vertically. Text is particular tor every site, the information
is duplicated in Braille. Inscription font — Century Gothic,
golden colour. Base — RAL 5005 colour
PVC and composite aluminium panels are acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 350 мм по
горизонталі та 550 мм по вертикалі. Текст
індивідуальний для кожного об'єкта, інформацію
продубльовано шрифтом Брайля. Шрифт Century
Gothic, колір золотистий. Колір основи RAL 5005
Використання ПВХ і панелей композитного алюмінію є
прийнятним
A rectangular sign: 1030 mm horizontally and 210 mm
vertically. Text material — PVC 3 mm, plotter trimming,
Century Gothic font, font hight is 80 mm. All letters are
capital. RAL 5005 colour. PVC and composite aluminium
panels are acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 1030 мм по
горизонталі та 210 мм по вертикалі.
Матеріал тексту - ПВХ лист 3 мм, плотерна підрізка,
шрифт Century Gothic, висота букв 80 мм. Всі букви
великі, колір RAL 5005. Застосування ПВХ та панелей
композитного алюмінію є прийнятним
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Code

Requirements

F-31.7

WC signboard:
male/female/for people
with disabilities /
Покажчик туалету
чоловічий/жіночий/для
людей з інвалідністю

F-31.8

WC signboard:
male/female /
Покажчик
чоловічого/жіночого
туалету

F-31.9

WiFi signboard /
Вивіска Wi-Fi

Specification, description, comments etc.
A rectangular sign: 280 mm horizontally and 120 mm
vertically. RAL 5005 colour. The information is duplicated
in Braille. PVC and composite aluminium panels are
acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 280 мм по
горизонталі та 120 мм по вертикалі. Колір RAL 5005
Інформацію продубльовано шрифтом Брайля.
Використання ПВХ і панелей композитного алюмінію є
прийнятним
A rectangular sign: 170 mm horizontally and 120 mm
vertically. RAL 5005 colour. The information is duplicated
in Braille. PVC and composite aluminium panels are
acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 170 мм по
горизонталі та 120 мм по вертикалі. Колір RAL 5005
Інформацію продубльовано шрифтом Брайля.
Використання ПВХ і панелей композитного алюмінію є
прийнятним
A rectangular sign: 370 mm horizontally and 120 mm
vertically. RAL 5005 colour. PVC and composite aluminium
panels are acceptable
Вивіска прямокутної форми розміром 370 мм по
горизонталі та 120 мм по вертикалі. Колір RAL 5005
Використання ПВХ і панелей композитного алюмінію є
прийнятним

Schematic model (image)
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Code

Requirements

F-32.1

Number signs for
workplaces of the ASC
employees / Номери
покажчиків на робочі
місця працівників
ЦНАП

F-32.2

Information /
Інформація

Specification, description, comments etc.

Round PVC base 4 mm. diameter 200 mm. Numbers
material — PVC 4 mm. plotter trimming. RAL 5005 colour
Кругла підстава з ПВХ листа 4 мм діаметром 200 мм.
Матеріал номерів - ПВХ лист 4 мм, плотерна підрізка.
Колір RAL 5005

Transparent organic glass base 4 mm. Text material —
pressure-sensitive film, plotter trimming, RAL 5005 colour
Підстава з прозорого оргскла 4 мм. Матеріал тексту самоклеюча плівка, плотерна підрізка, колір RAL 5005

Schematic model (image)
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I.4. Related Services requirements
The following related services shall be provided by the Supplier:
Code

Related Service/
Супутня послуга

The packing shall ensure the
integrity and safety of Goods. Any
plastics should be either reused,
recycled or recyclable. No black
plastics shall be used.

Пакування має забезпечувати
цілісність та збереженість Товару.
Може використовуватися тільки
перероблений пластик або такий який
може бути перероблений.
Використання чорного пластику
заборонено.

User manual providing /
Надання інструкції
користування

Supplier shall provide Goods with
the user manuals and other
instructions provided by the
manufacturer (in Ukrainian and/or
Russian)
Supplier must provide clear
instructions for the correct
installation of the sign items on
different types of surfaces and with
the use of different fasteners
(preferably the "barrel" fastening
option should be used)

Постачальник має надати Товар з
інструкцією користування та/або
іншими інструкціями від Виробника
(Українською та/або російською
мовою)
Постачальник має надати чіткі
інструкції для правильного
встановлення ознакування на різних
типах поверхонь та з використанням
різних кріплень (бажано застосування
кріплень типу «бочка»)

Warranty sheet providing
/ Гарантійний лист

Supplier shall provide the sealing
and signed warranty sheet with
addresses of service centres

Постачальник має забезпечити
завірений його печаткою та
підписаний гарантійний лист з
адресами сервісних центрів

Transportation /
Транспортування

The transportation to the points of
delivery is the responsibility of
supplier

Транспортування до місць доставки є
відповідальністю Постачальника

Loading – Unloading /
Завантаження розвантаження

The supplier should ensure the
loading and unloading services for
Goods

Постачальник має забезпечити
послуги завантаження та
розвантаження Товару.

Insurance / Страхування

The insurance during the all stages
of delivery processes is a
responsibility of supplier. All
defects and problems with goods
should be eliminated before
transferring goods to the
beneficiaries

Страхування протягом всіх етапів
процесу доставки є відповідальністю
постачальника. Всі дефекти та
проблеми товарів мають бути
ліквідовано перед передачею товарів
бенефіціарам

B3.2

B3.4

B3.5

B3.6

Значення

Packing / Пакування

B3.1

B3.3

Meaning
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I.5. List of Recipients of Goods and Services

Cherkasy

Code
of AH
316

Stepantsi

Cherkasy

407

Rotmistrivka

Cherkasy

462

Khlystunivka

Cherkasy

469

Vilshana

Cherkasy

484

Shevchenkove

Cherkasy

563

Ladyzhynka

Cherkasy

585

Sokolivka

Cherkasy

596

Medvedivka

Cherkasy

689

Helmiaziv

Chernihiv

467

Ivanivka

Chernihiv

628

Oster

Chernihiv

693

Kholmy

Chernihiv

744

Ichnia

Chernivtsi

472

Klishkivtsi

Chernivtsi

478

Voloka

Chernivtsi

479

Berehomet

Chernivtsi

519

Mahala

Region

Name of AH

Name of AH (ukr)
Степанецька сільська рада
об'єднаної територіальної
громади
Ротмістрівська об’єднана
територіальна громада
Хлистунівська сільська об'єднана
територіальна громада
Вільшанська селищна рада
Шевченківська об’єднана
територіальна громада
Ладижинська сільська об’єднана
територіальна громада
Соколівська об’єднана
територіальна громада
Медведівська об’єднана
територіальна громада
Гельмязівська об’єднана
територіальна громада
Іванівська сільська об’єднана
територіальна громада
Остерська об’єднана
територіальна громада
Холминська селищна об’єднана
територіальна громада
Ічнянська міська об’єднана
територіальна громада
Клішковецька сільська об'єднана
територіальна громада
Волоківська об’єднана
територіальна громада
Берегометська селищна
об’єднана територіальна громада
Магальська сільська об’єднана
територіальна громада

Address
19031, Черкаська область, Канівський район, с. Степанці, вул.
Тагіаносяна, 10.
20726, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Ротмістрівка, вул.
Михайлівська, 18
19533, Черкаська обл.,Городищенський р-н, с.
Хлистунівка,вул.Центральна,1
19523, Черкаськаобл., Городищенськийр-н, смт Вільшана, вул.
Шевченка,190
20214, Черкаська обл., Звенигородський р-н, с.Шевченкове, пров.
Пирогова, 2
20382, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Ладижинка, вул. Шкільна, 2
19253, Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Соколівка, вул. Вишнева,
20
20930, Черкаська обл., Чигиринського р-н, с. Медведівка, вул. Б.
Хмельницького, 44 В
19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул.
Центральна, 1
15562, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Іванівка, вул. Дружби,
88
17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул.
Незалежності, 21
15331, Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми, вул.
Спортивна, 9
16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, пл. Т. Г.
Шевченка, 1
60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, вул. Головна, 66
60413, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Волока, вул.
Александрі(Гагаріна), 31А
59233, Чернівецька обл., Вижницький р-н, смтБерегомет, вул.
Центральна, 20
60313, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала вул. Г.
Нандріша, 61
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Chernivtsi

Code
of AH
529

Mamalyha

Chernivtsi

645

Ostrytsia

Chernivtsi

709

Hlyboka

Dnipropetrovsk

460

Malomykhailivka

Dnipropetrovsk

509

Lychkove

Dnipropetrovsk

526

Sofiivka

Dnipropetrovsk

578

Verbky

Dnipropetrovsk

582

Pereshchepyne

Dnipropetrovsk

604

Mezhyrich

Dnipropetrovsk

625

Rozdory

Dnipropetrovsk

630

Hrechani Pody

Dnipropetrovsk

658

Chervonohryhorivka

Dnipropetrovsk

684

Pishchanka

Dnipropetrovsk
Ivano-Frankivsk

701
493

Pershotravensk
Spas

Ivano-Frankivsk

515

Yabluniv

Ivano-Frankivsk

562

Olesha

Ivano-Frankivsk

714

Novytsia

Ivano-Frankivsk

747

Vygoda

Kharkiv

525

Nova Vodolaha

Region

Name of AH

Name of AH (ukr)
Мамалигівська сільська об'єднана
територіальна громада
Острицька сільська об'єднана
територіальна громада
Глибоцька селищна об’єднана
територіальна громада
Маломихайлівська сільська рада
Личківська сільська рада
Софіївська селищна рада
об’єднана територіальна громада
Вербківська об’єднана
територіальна громада
Перещепинська міська об’єднана
територіальна громада
Межиріцька сільська об’єднана
територіальна громада
Роздорська селищна об’єднана
територіальна громада
Гречаноподівська об’єднана
територіальна громада
Червоногригорівська селищна
об’єднана територіальна громада
Піщанська об’єднана
територіальна громада
Першотравенська міська рада
Спаська сільська об’єднана
територіальна громада
Яблунівська селищна рада
об’єднана територіальна громада
Олешанська сільська об’єднана
територіальна громада
Новицька сільська об’єднана
територіальна громада
Вигодська селищна об’єднана
територіальна громада
Нововодолазька об'єднана
територіальна громада

Address
60364, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Мамалига, вул.
Головна, 79
60520, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Остриця, вул. Зелена, 1
60400, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт Глибока, вул. Шевченка,
1
53612, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, с.Маломихайлівка,
вул. Центральна,28
51140, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Личкове, вул.
Центральна, 58А
53100, Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, смт Софіївка, вул.
Шкільна, 19
51453, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Вербки, вул.
Матросова, 20
51220, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Перещепине,
вул. Шевченка, 42.
51473, Дніпропетровська обл., Павлодарський р-н, с. Межиріч, вул.
Шкільна, 4 А
52532 Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Роздори, вул.
Горького, 1А
53732, Дніпропетровська обл., Широківський р-н, с. Гречані Поди, вул.
Степова, 1
53283, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, смт
Червоногригорівка, вул. Ярмарочна, 31а/1
51217, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт
Меліоративне, вул. Молодіжна, 29
52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ вул. Кобзаря, 15-А
77624, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Спас, вул.
Січових стрільців, 85А
78621, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, смт. Яблунів, вул.
Лісова, 5
78040, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Олеша, вул.
Грушевського, 121
77360, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Новиця, вул.
Шевченка, 71
77552, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, селище Вигода, вул.
Данила Галицького, 75
63202, Харківська область, смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 14
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Kharkiv

Code
of AH
528

Lozova

Kharkiv

589

Chuhuiv

Kharkiv

595

Zachepylivka

Kharkiv

784

Izium

Kharkiv

796

Staryi Saltiv

Kherson

46

Vysokopillia

Kherson

494

Kostiantynivka

Kherson

554

Yuvileine

Kherson

561

Hryhorivka

Kherson

575

Hola Prystan

Kherson

599

Velyki Kopani

Kherson

603

Chornobaivka

Kherson

629

Liubymivka

Kherson

671

Askaniia-Nova

Khmelnytskyi

466

Volochysk

Khmelnytskyi

617

Netishyn

Khmelnytskyi

670

Viitivtsi

Khmelnytskyi

764

Hrytsiv

Khmelnytskyі

521

Dunaivtsi

Khmelnytskyі

534

Kolybaivka

Region

Name of AH

Name of AH (ukr)
Лозівська міська об’єднана
територіальна громада
Чугуївська міська об’єднана
територіальна громада
Зачепилівська об’єднана
територіальна громада
Ізюмська об'єднана
територіальна громада
Старосалтівська селищна
об'єднана територіальна громада
Високопільська ОТГ
Костянтинівська об’єднана
територіальна громада
Ювілейна об’єднана
територіальна громада
Присиваська об’єднана
територіальна громада
Голопристаньска міська
об’єднана територіальна громада
Великокопанівська сільська
об’єднана територіальна громада
Чорнобаївська сільська об’єднана
територіальна громада
Любимівська селищна об’єднана
територіальна громада
Асканія-Нова селищна об’єднана
територіальна громада
Волочиська міськаоб’єднана
територіальна громада
Нетішинська міська об’єднана
територіальна громада
Війтовецька селищна об’єднана
територіальна громада
Грицівська селищна об’єднана
територіальна громада створена
Дунаєвецька селищна об’єднана
територіальна громада
Колибаївська сільська об’єднана
територіальна громада

Address
64602, Харківська обл., Лозівський р-н, м. Лозова, вул. Михайла
Грушевського, 2
63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 37
64400, Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка, вул.
Центральна, 56
64305, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм, вул. Соборна, 50
62560, Харківська обл., Вовчанський р-н, смт Старий Салтів, вул.
Перемоги, 14
74000, Херсонська обл., Високопільській р-н, смт Високопілля, вул.
Визволителів, 100
74640, Херсонська обл., Горностаївський р-н, с. Костянтинівка, вул.
Шевченка, 66а
75126, Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Ювілейне, вул. Соборна,
17
75240, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Григорівка, вул. Пушкіна,
20
75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Каштанова, 4
75131, Херсонська обл., Олешківський р-н, с Великі Копані, вул. Карла
Маркса, 58
75024, Херсонська обл., Білозерський р-н, с Чорнобаївка, вул.
Покровська, 40Б
74822, Херсонська обл., Каховський р-н, смт Любимівка, вул.
Центральна, 38
75230, Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова, вул.
Соборна, 2
31200, Хмельницька обл., Волочиськийр-н, м. Волочиськ, вул.
Незалежності, 86
30100, Хмельницька обл., Славутський р-н, м. Нетішин, проспект
Курчатова, 1/1
31256, Хмельницька обл., Волочиський р-н, смт Війтівці, вул. Героїв
України, 10-Г
30455, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, смт Гриців, вул.
Шевченка, 2
32413, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул.
Чорновола, 19
32370, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Колибаївка,
вул. Володимирська, 2А
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Kirovohrad

Code
of AH
546

Adzhamka

Аджамська сільська рада

Kirovohrad

567

Pryiutivka

Kirovohrad

661

Dmytrivka

Kyiv

501

Fastiv

Kyiv

516

Hrebinky

Kyiv

583

Obukhiv

Kyiv

735

Vasylkiv

Kyiv

737

Kalynivka

Lviv

496

Hlyniany

Lviv

507

Davydiv

Lviv

512

Murovane

Lviv

559

Rava-Ruska

Lviv

566

Khodoriv

Lviv

568

Brody

Lviv

616

Kamianka-Buzka

Lviv

642

Trostianets

Lviv

683

Shchyrets

Lviv

702

Voiutychi

Lviv

778

Babyna

Lviv

791

Solonka

Приютівська об’єднана
територіальна громада
Дмитрівська об’єднана
територіальна громада
Фастівська міська об’єднана
територіальна громада
Гребінківська об’єднана
територіальна громада
Обухівська міська об’єднана
територіальна громада
Васильківська міська об’єднана
територіальна громада
Калинівська селищна об’єднана
територіальна громада
Територіальна громада міста
Глиняни
Давидівська сільська об’єднана
територіальна громада у
Мурованська сільська об’єднана
територіальна громада
Рава-Руська міська об’єднана
територіальна громада
Ходорівська об’єднана
територіальна громада
Бродівська міська територіальна
громада
Кам’янка-Бузька міська об’єднана
територіальна громада
Тростянецька сільська об’єднана
територіальна громада
Щирецька селищна об’єднана
територіальна громада
Воютицька сільська об’єднана
територіальна громада
Бабинська сільська об’єднана
територіальна громада
Солонківська сільська об’єднана
територіальна громада

Region

Name of AH

Name of AH (ukr)

Address
27620, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка,
вул.Центральна, 65
28034, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Приютівка, вул.
Шкільна, 4
27422, Кіровоградська обл., Знам‘янський р-н, с. Дмитрівка, пл.
Перемоги, 4
08500, Київська обл., м. Фастів, площа Соборна, 1
08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Київська,
91/2
08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова,13
08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Покровська, 5
08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул.
Центральна, 57/3.
80720, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Глиняни, вул. Шевченка,
38
81151, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Давидів, вул.
Незалежності, 1А
81120, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул.
Польова,65
80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. Ярослава
Мудрого, 3
81750, Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул.
Грушевського, 46.
80600, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. І. Франка, 41
80400, Львівська обл., Кам’янка-Бузький район, м. Кам’янка-Бузька,
вул. Незалежності, 20А
81614, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Тростянець, вул. Зелена,
2.
81160, Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт Щирець, вул. П.
Адермаха, 6
81453, Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Шкільна, 21
81455, Львівська обл., Самбірський р-н, с. Бабина, вул. Шевченка, 4
81131, Львівська обл, Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул.
Центральна, 1
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Mykolayiv

Code
of AH
606

Mostove

Mykolayiv

637

Kamianyi Mist

Mykolayiv

660

Kutsurub

Mykolayiv

682

Blahodatne

Mykolayiv

686

Prybuzhzhia

Mykolayiv

792

RadisnyiSad

Odesa

485

Shabo

Poltava

495

Mala Pereshchepyna

Poltava

588

Opishnia

Poltava

620

Pishchane

Rivne

564

Stare Selo

Rivne

590

Varash

Rivne

759

Stepan

Rivne

761

Diadkovychi

Sumy

476

Okhtyrka

Sumy

555

Kyrykivka

Sumy

667

Lebedyn

Sumy

697

Duboviazivka

Sumy

712

Chernechchyna

Ternopil

483

Berezhany

Region

Name of AH

Name of AH (ukr)

Address

Мостівська сільська об’єднана
територіальна громада
Кам’яномостівська сільська
об’єднана територіальна громада
Куцурубська сільська об’єднана
територіальна громада
Благодатненська сільська
об’єднана територіальна громада
Прибузька об’єднана
територіальна громада
Радсадівська об’єднана
територіальна громада
Шабівська сільська об’єднана
територіальна громада
Малоперещепинська об’єднана
територіальна громада
Опішнянська селищна об’єднана
територіальна громада
Піщанська сільська об’єднана
територіальна громада
Старосільська сільська об'єднана
територіальна громада
Вараська міська об’єднана
територіальна громада.
Степанська селищна об’єднана
територіальна громада
Дядьковицька сільська об'єднана
територіальна громада
Охтирська міська об'єднана
територіальна громада
Кириківська селищна об’єднана
територіальна громада
Об’єднана територіальна громада
міста Лебедин
Дубов`язівська селищна
об’єднана територіальна громада
Чернеччинська об’єднана
територіальна громада
Бережанська міська об’єднана
територіальна громада

56470, Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Мостове, вул. Степова
11
55232, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с-ще Кам’яний Міст,
вул. Заводська,1-Г
57550, Миколаївська обл., Очаківській р-н, с Куцуруб, вул. Очаківська,
126
55325, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Благодатне, вул.
Ювілейна, 16.
56445, Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Прибужжя, вул.
Акмечетська, 50
57160, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад, вул.
Миру,5
67770, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Шабо, вул.
Центральна, 63
39320, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Мала Перещепина,
вул. Клименка, 13Б
38164, Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт Опішня, вул. Перемоги, 3
39701, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул.
Київська, 137
34210, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Старе Село, вул. Б.
Хмельницького, 48
34400, Рівненська область, м. Вараш, мікрорайон Будівельників, 25/1,
приміщення № 104
34560, Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Степань, майдан
Незалежності, 1
35361, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Дядьковичі, вул.
Млинівська, 33-А
42700,Сумська обл.,Охтирськийр-н, м. Охтирка, вул. Незалежності, 5
42830, Сумська
Широка, 12
42200, Сумська
Шевченка,26
41655, Сумська
Центральна,64
42744, Сумська

обл., Великописарівський р-н, смт Кириківка, вул.
обл., Лебединський р-н, м. Лебедин, вул. Тараса
обл., Конотопський р-н, с. Сім`янівка, вул.
обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 1

47501, Тернопільськаобл., м.Бережани, вул. Банкова, 3
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Ternopil

Code
of AH
572

Zolotyi Potik

Ternopil

687

Ternopil

Vinnytsia

539

Khmilnyk

Vinnytsia

592

Dashiv

Vinnytsia

641

Babchyntsi

Vinnytsia

680

Vendychany

Vinnytsia

710

Stryzhavka

Vinnytsia

733

Kovalivka

Volyn

309

Tsuman

Volyn

463

Liuboml

Volyn

532

Horokhiv

Volyn

601

Povorsk

Volyn

624

Lypyny

Volyn

639

Turiisk

Volyn

773

Kovel

Zakarpattia

320

Rakhiv

Zakarpattia

474

VelykyiBereznyi

Zakarpattia

477

Polyana

Zakarpattia

503

Vyshkovo

Zakarpattia

656

Baranyntsi

Region

Name of AH

Name of AH (ukr)
Золотопотіцька селищна
об’єднана територіальна громада
Тернопільська міська об’єднана
територіальна громада
Хмільницька міська об’єднана
територіальна громада
Дашівська селищна об’єднана
територіальна громада
Бабчинецька сільська об’єднана
територіальна громада
Вендичанська селищна рада
Стрижавська селищна об’єднана
територіальна громада
Ковалівська об’єднана
територіальна громада
Цуманська селищна об’єднана
територіальна громада
Любомльська міська об’єднана
територіальна громада
Горохівська міська об'єднана
територіальна громада
Поворська сільська об’єднана
територіальна громада
Липинська сільська об’єднана
територіальна громада
Турійська селищна об’єднана
територіальна громада
Ковельська міська об’єднана
територіальна громада
Територіальна громада міста
Рахів
Великоберезнянська селищна
об'єднана територіальна громада
Полянська сільська об'єднана
територіальна громада
Вишківська селищна об’єднана
територіальна громада
Баранинська сільська об’єднана
територіальна громада

Address
48451, Тернопільська обл., Бучацький р-н, смт. Золотий Потік, вул.
Данила Галицького, 124
46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 6.
22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул.
Столярчука, 10
22740, Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів, вул. Горького, 9
24132, Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. Бабчинці, вул.
Незалежності, 1-А
24032, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт Вендичани, вул.
Соборна, 55
23210, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. 40-річчя
Перемоги,7
22830, Вінницька обл., Немирівський р-н, село Ковалівка, вул.
Центральна, 2-А
45233, Волинська область, Ківерцівський район, смт Цумань, вул.
Грушевського, буд. 2
44300, Волинська обл., Любомльський р-н, м.Любомль,
вул.Б.Хмельницького,6
45701, Волинська область, Горохівський район, м. Горохів, вул.
Шевченка, 14
45050, Волинська область, Ковельський р-н, с. Поворськ, вул.
Київська, 39
45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Центральна, 7
44800, Волинська обл., Турійський р-н, смт Турійськ, майдан
Центральний, 1
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 73
90600, Закарпатська область, Рахівський район, м. Рахів, вул. Миру, 5.
89000, Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий
Березний, вул.Шевченка,12
89313, Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Духновича,
63
90454, Закарпатська обл., Хустський р-н, смт Вишково, пл.
Центральна, 1
89425, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул.
Фізкультурна, 52-Б
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Zakarpattia

Code
of AH
719

Kolochava

Zaporizhzhia

498

Mala Bilozerka

Zaporizhzhia
Zaporizhzhia

511
556

Melitopol
Mykhailivka

Zaporizhzhia

565

Dniprorudne

Zaporizhzhia

626

Dolynske

Zaporizhzhia

634

Stepnohirsk

Zaporizhzhia

774

Polohy

Zhytomyr

506

Nova Borova

Zhytomyr

597

Hryshkovtsi

Zhytomyr

602

Korostyshiv

Zhytomyr

769

Barashi

Region

Name of AH

Name of AH (ukr)
Колочавська сільська об’єднана
територіальна громада
Малобілозерська сільська рада
Мелітопольська міська рада
Михайлівська сільська об’єднана
територіальна громада
Дніпрорудненська міська
об'єднана територіальна громада
Долинська сільська об’єднана
територіальна громада
Степногірська селищна об’єднана
територіальна громада
Пологівська об’єднана
територіальна громада
Новоборівська селищна
об’єднана територіальна громада
Гришковецька селищна об’єднана
територіальна громада
Коростишівська об’єднана
територіальна громада
Барашівська сільська об’єднана
територіальна громада

Address
90043, Закарпатська область, Міжгірський район, с. Колочава, вул.
Шевченка, 78.
71670, Запорізька область, Василівський р-н, с. Мала Білозерка, вул.
Центральна 1
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26
70030, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Михайлівка, вул.
Слободчикова,13
71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, пр.
Ентузіастів, 11
70420, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Долинське, вул. Шкільна,
5А
71611, Запорізька обл., Василівський р-н, смт. Степногірськ, вул.
Шкільна, 24
70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. І. Чеберка, 70/пров. В.
Жуковського, 10
12114, Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Нова Борова, вул.
Незалежності, 9А
13337, Житомирська обл., Бердичівський р-н, смт Гришківці, вул.
Червоний Промінь, 4
12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, Коростишів, вул.
Соборна, 18
11255, Житомирська область, Ємільчинський район, с. Бараші, вул.
Героїв Майдану, 10
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I.6. List of Delivery Points

316

Stepantsi

19031, Черкаська область,
Канівський район, с.
Степанці, вул. Тагіаносяна,
10.

1

1

1

1

4

320

Rakhiv

90600, Закарпатська область,
Рахівський район, м. Рахів,
вул. Миру, 5.

1

1

1

Rotmistrivka

20726, Черкаська обл.,
Смілянський р-н, с.
Ротмістрівка, вул.
Михайлівська, 18

2

1

1

1

3

460

Malomykhailivka

53612, Дніпропетровська
обл., Покровський р-н,
с.Маломихайлівка, вул.
Центральна,28

1

1

1

1

6

1

1

462

Khlystunivka

19533, Черкаська
обл.,Городищенський р-н, с.
Хлистунівка,вул.Центральна,1

1

1

1

1

3

1

1

407

1

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Total

6

F-32.2

1

1

F-32.1

1

2

F-31.9

1

1

F-31.8

5

309

1

F-31.7

Tsuman

45233, Волинська область,
Ківерцівський район, смт
Цумань, вул. Грушевського,
буд. 2

1

F-31.6

1

F-31.5

1

F-31.4

1

Location

F-31.3

3

46

Hromada name

F-31.2

F-31.1

F-30.4

F-26

F-30.3

F-25

F-30.2

F-24

F-30.1

F-23

Vysokopillia

74000, Херсонська обл.,
Високопільській р-н, смт
Високопілля, вул.
Визволителів, 100

ID

F-28

The delivery shall be done to the main offices of ASC for each hromada.

13

1

1

1

5

34

1

1

1

5

21

1

1

1

6

15

1

1

1

6

24

1

1

5

1

24

1

1

6

1

21
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44300, Волинська обл.,
Любомльський р-н,
м.Любомль,
вул.Б.Хмельницького,6
31200, Хмельницька обл.,
Волочиськийр-н, м.
Волочиськ, вул.
Незалежності, 86

463

Liuboml

466

Volochysk

467

Ivanivka

15562, Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н, с.
Іванівка, вул. Дружби, 88

469

Vilshana

19523, Черкаськаобл.,
Городищенськийр-н, смт
Вільшана, вул. Шевченка,190

472

Klishkivtsi

60014, Чернівецька обл.,
Хотинський р-н, с. Клішківці,
вул. Головна, 66

VelykyiBereznyi

89000, Закарпатська обл.,
Великоберезнянський р-н,
смт Великий Березний,
вул.Шевченка,12

476

Okhtyrka

42700,Сумська
обл.,Охтирськийр-н, м.
Охтирка, вул. Незалежності,
5

477

Polyana

89313, Закарпатська обл.,
Свалявський р-н, с. Поляна,
вул. Духновича, 63

474

478

Voloka

479

Berehomet

60413, Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н, с. Волока,
вул. Александрі(Гагаріна),
31А
59233, Чернівецька обл.,
Вижницький р-н,
смтБерегомет, вул.
Центральна, 20

2

3

7

1

1

1

3

1

3

1

1

1

9

1

1

2

2

2

12

1

2

1

1

1

9

1

1

1

6

1

1

1

1

9

3

1

1

1

9

2

2

2

2

6

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

5

1

5

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

2

11

1

2

2

12

1

44

2

2

2

10

1

39

2

2

5

2

35

1

1

5

1

28

2

1

6

1

22

1

1

1

17

1

37

1

1

3

1

5

1

34

1

1

2

2

7

1

34

1

4

1

17

2

1

1

2

1

1
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47501, Тернопільськаобл.,
м.Бережани, вул. Банкова, 3
20214, Черкаська обл.,
Звенигородський р-н,
с.Шевченкове, пров.
Пирогова, 2

483

Berezhany

484

Shevchenkove

485

Shabo

67770, Одеська обл.,
Білгород-Дністровський р-н,
с. Шабо, вул. Центральна, 63

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

5

2

2

2

12

2

1

Spas

77624, Івано-Франківська
обл., Рожнятівський р-н, с.
Спас, вул. Січових стрільців,
85А

2

1

1

1

6

1

1

494

Kostiantynivka

74640, Херсонська обл.,
Горностаївський р-н, с.
Костянтинівка, вул.
Шевченка, 66а

1

1

1

1

9

495

Mala
Pereshchepyna

39320, Полтавська обл.,
Новосанжарський р-н, с.
Мала Перещепина, вул.
Клименка, 13Б

1

1

1

1

6

496

Hlyniany

80720, Львівська обл.,
Золочівський р-н, м.
Глиняни, вул. Шевченка, 38

1

1

1

6

1

1

1

498

Mala Bilozerka

71670, Запорізька область,
Василівський р-н, с. Мала
Білозерка, вул. Центральна 1

1

1

1

6

1

1

1

501

Fastiv

08500, Київська обл., м.
Фастів, площа Соборна, 1

1

1

1

1

21

1

1

503

Vyshkovo

90454, Закарпатська обл.,
Хустський р-н, смт Вишково,
пл. Центральна, 1

2

1

1

1

6

1

1

Nova Borova

12114, Житомирська обл.,
Хорошівський р-н, смт Нова
Борова, вул. Незалежності,
9А

2

1

1

1

9

1

1

493

506

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

6

1

3

10

1

48

1

1

4

1

24

1

1

1

19

1

1

1

1

1

1

1

3

1

38

27

1

6

1

2

7

1

1

5

19

2

19

52

1

5

1

25

1

7

1

30

1

2

1

1

1

1

1

23

1

24
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81151, Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с.
Давидів, вул. Незалежності,
1А
51140, Дніпропетровська
обл., Магдалинівський р-н, с.
Личкове, вул. Центральна,
58А

507

Davydiv

3

1

1

15

1

509

Lychkove

1

1

1

3

1

511

Melitopol

72312, Запорізька обл., м.
Мелітополь, вул.
Чернишевського, 26

2

3

3

15

2

512

Murovane

81120, Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, с.
Сороки-Львівські, вул.
Польова,65

1

1

1

1

6

1

515

Yabluniv

78621, Івано-Франківська
обл., Косівський р-н, смт.
Яблунів, вул. Лісова, 5

3

1

1

1

6

516

Hrebinky

08662, Київська обл.,
Васильківський р-н, смт
Гребінки, вул. Київська, 91/2

1

2

1

1

9

519

Mahala

60313, Чернівецька обл.,
Новоселицький р-н, с.
Магала вул. Г. Нандріша, 61

2

1

1

1

6

2

1

521

Dunaivtsi

32413, Хмельницька обл.,
Дунаєвецький р-н, смт
Дунаївці, вул. Чорновола, 19

4

1

1

1

12

1

1

525

Nova Vodolaha

63202, Харківська область,
смт Нова Водолага, вул.
Донця Григорія, 14

1

1

1

3

526

Sofiivka

53100, Дніпропетровська
обл., Софіївський р-н, смт
Софіївка, вул. Шкільна, 19

1

1

1

1

6

528

Lozova

xzzxczxcxzzxczxc

3

529

Mamalyha

60364, Чернівецька обл.,
Новоселицький р-н, с.
Мамалига, вул. Головна, 79

6

2

2

1

2

1

3

2

1

1

1

6

2

1

2

1

2

1

6

1

41

1

6

1

24

2

6

2

2

1

1

1

1

1

1

6

1

24

1

1

3

1

3

1

1

5

1

29

1

1

1

15

2

5

2

29

2

7

1

40

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

2

3

2

1

1

1

1

1
3

1

1

1

1

5

1

1

1

39

38

9

16

8

25

3
1

5

9
1

1

1

4

1

36
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532

534

Horokhiv

45701, Волинська область,
Горохівський район, м.
Горохів, вул. Шевченка, 14

Kolybaivka

32370, Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільський р-н,
с. Колибаївка, вул.
Володимирська, 2А
22000, Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, м.
Хмільник, вул. Столярчука,
10
27620, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с.
Аджамка, вул.Центральна,
65

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

6

4

1

1

1

9

1

539

Khmilnyk

546

Adzhamka

554

Yuvileine

75126, Херсонська обл.,
Олешківський р-н, с.
Ювілейне, вул. Соборна, 17

3

1

1

1

3

555

Kyrykivka

42830, Сумська обл.,
Великописарівський р-н, смт
Кириківка, вул. Широка, 12

1

1

1

1

9

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

70030, Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с.
Михайлівка, вул.
Слободчикова,13
80316, Львівська обл.,
Жовківський р-н, м. РаваРуська, вул. Ярослава
Мудрого, 3

556

Mykhailivka

559

Rava-Ruska

561

Hryhorivka

75240, Херсонська обл.,
Чаплинський р-н, с.
Григорівка, вул. Пушкіна, 20

3

1

1

1

6

Olesha

78040, Івано-Франківська
обл., Тлумацький р-н, с.
Олеша, вул. Грушевського,
121

2

1

1

1

6

562

1

1

1

3

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

2

7

1

2

25

1

25

13

2

2

1

8

1

39

2

2

2

1

5

1

27

1

1

1

7

1

28

1

1

5

1

20

1

1

1

1

1

6

1

2

1

8

1

4

1

22

1

32

25
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563

Ladyzhynka

20382, Черкаська обл.,
Уманський р-н, с.
Ладижинка, вул. Шкільна, 2
34210, Рівненська обл.,
Рокитнівський р-н, с. Старе
Село, вул. Б. Хмельницького,
48
71630, Запорізька обл.,
Василівський р-н, м.
Дніпрорудне, пр. Ентузіастів,
11
81750, Львівська обл.,
Жидачівський р-н, м.
Ходорів, вул. Грушевського,
46.

4

1

1

1

9

3

1

1

1

3

1

1

1

6

4

1

5

5

2

1

1

1

9

1

1

1

9

1

1

4

1

4

1

1

2

1

2

1

1

564

Stare Selo

565

Dniprorudne

566

Khodoriv

567

Pryiutivka

28034, Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н, смт
Приютівка, вул. Шкільна, 4

568

Brody

80600, Львівська обл.,
Бродівський р-н, м. Броди,
вул. І. Франка, 41

572

Zolotyi Potik

48451, Тернопільська обл.,
Бучацький р-н, смт. Золотий
Потік, вул. Данила
Галицького, 124

4

1

1

1

6

575

Hola Prystan

75600, Херсонська обл., м.
Гола Пристань, вул.
Каштанова, 4

1

1

1

1

6

1

1

578

Verbky

51453, Дніпропетровська
обл., Павлоградський р-н, с.
Вербки, вул. Матросова, 20

3

1

1

1

3

1

1

2

4

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

1

9

582

Pereshchepyne

583

Obukhiv

51220, Дніпропетровська
обл., Новомосковський р-н,
м. Перещепине, вул.
Шевченка, 42.
08703, Київська обл., м.
Обухів, вул. Каштанова,13

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

36

1

4

1

25

1

11

26

1

1

23

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

3

1

1

4

1

3

2

4

1

1

2

2

1

8

1

31

2

12

1

33

1

5

1

32

1

2

1

8

1

26

1

2

1

5

1

27

2

11

2

54

2

9

1

30

1

2

1

1

1
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585

Sokolivka

19253, Черкаська обл.,
Жашківський р-н, с.
Соколівка, вул. Вишнева, 20

2

1

1

1

6

588

Opishnia

38164, Полтавська обл.,
Зіньківський р-н, смт
Опішня, вул. Перемоги, 3

1

1

1

1

6

589

Chuhuiv

63503, Харківська обл., м.
Чугуїв, вул. Старонікольська,
37

1

1

1

1

12

590

Varash

34400, Рівненська область,
м. Вараш, мікрорайон
Будівельників, 25/1,
приміщення № 104

1

592

Dashiv

22740, Вінницька обл.,
Іллінецький р-н, смт Дашів,
вул. Горького, 9

2

1

1

1

6

Zachepylivka

64400, Харківська обл.,
Зачепилівський р-н, смт
Зачепилівка, вул.
Центральна, 56

6

1

1

1

9

Medvedivka

20930, Черкаська обл.,
Чигиринського р-н, с.
Медведівка, вул. Б.
Хмельницького, 44 В

1

1

1

1

9

Hryshkovtsi

13337, Житомирська обл.,
Бердичівський р-н, смт
Гришківці, вул. Червоний
Промінь, 4

2

1

1

1

599

Velyki Kopani

75131, Херсонська обл.,
Олешківський р-н, с Великі
Копані, вул. Карла Маркса,
58

2

1

1

1

601

Povorsk

45050, Волинська область,
Ковельський р-н, с.
Поворськ, вул. Київська, 39

1

1

1

1

595

596

597

1

1

1

1

2

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

1

26

1

1

5

1

23

2

1

9

32

1

1

1

1

1

1

1

6

1

6

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

2

9

30

2

1

10

47

1

1

1

5

1

2

1

1

4

1

1

1

1

1

7

1

21

1

1

1

1

4

1

23

1

1

1

2

1

1

26

18
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Korostyshiv

12501, Житомирська обл.,
Коростишівський р-н,
Коростишів, вул. Соборна, 18

2

1

1

1

9

603

Chornobaivka

75024, Херсонська обл.,
Білозерський р-н, с
Чорнобаївка, вул.
Покровська, 40Б

1

1

1

1

6

604

Mezhyrich

51473, Дніпропетровська
обл., Павлодарський р-н, с.
Межиріч, вул. Шкільна, 4 А

2

1

1

1

6

606

Mostove

56470, Миколаївська обл.,
Доманівський р-н, с.
Мостове, вул. Степова 11

2

1

1

1

616

Kamianka-Buzka

80400, Львівська обл.,
Кам’янка-Бузький район, м.
Кам’янка-Бузька, вул.
Незалежності, 20А

2

1

1

1

3

617

Netishyn

30100, Хмельницька обл.,
Славутський р-н, м. Нетішин,
проспект Курчатова, 1/1

1

1

1

3

620

Pishchane

39701, Полтавська область,
Кременчуцький район, с.
Піщане, вул. Київська, 137

1

1

1

6

624

Lypyny

1

1

1

9

1

1

625

Rozdory

1

1

1

3

1

1

626

Dolynske

70420, Запорізька обл.,
Запорізький р-н, с.
Долинське, вул. Шкільна, 5А

1

1

1

1

3

628

Oster

17044, Чернігівська обл.,
Козелецький р-н, м. Остер,
вул. Незалежності, 21

1

1

1

1

9

602

45601, Волинська обл.,
Луцький р-н, с. Липини, вул.
Центральна, 7
52532 Дніпропетровська
обл., Синельниківський р-н,
смт. Роздори, вул. Горького,
1А

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

19

42

1

2

6

1

23

1

2

1

2

1

1

7

1

28

1

1

1

1

1

2

6

1

20

1

2

1

2

1

2

8

1

28

1

1

1

1

1

12

1

1

8

1

22

1

5

1

3

1

14

1

6

1

25

1

8

1

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

3

27
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629

Liubymivka

74822, Херсонська обл.,
Каховський р-н, смт
Любимівка, вул. Центральна,
38

630

Hrechani Pody

53732, Дніпропетровська
обл., Широківський р-н, с.
Гречані Поди, вул. Степова, 1
71611, Запорізька обл.,
Василівський р-н, смт.
Степногірськ, вул. Шкільна,
24
55232, Миколаївська обл.,
Первомайський р-н, с-ще
Кам’яний Міст, вул.
Заводська,1-Г

3

2

2

2

12

2

2

1

2

1

2

2

1

1

1

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

1

1

9

1

1

3

2

1

634

Stepnohirsk

637

Kamianyi Mist

639

Turiisk

44800, Волинська обл.,
Турійський р-н, смт Турійськ,
майдан Центральний, 1

641

Babchyntsi

24132, Вінницька обл.,
Чернівецький р-н, с.
Бабчинці, вул. Незалежності,
1-А

2

1

1

1

642

Trostianets

81614, Львівська обл.,
Миколаївський р-н, с.
Тростянець, вул. Зелена, 2.

1

1

1

1

645

Ostrytsia

60520, Чернівецька обл.,
Герцаївський р-н, с.
Остриця, вул. Зелена, 1

2

1

1

1

6

Baranyntsi

89425, Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с.
Баранинці, вул.
Фізкультурна, 52-Б

3

1

1

1

6

1

1

Chervonohryhorivka

53283, Дніпропетровська
обл., Нікопольський р-н, смт
Червоногригорівка, вул.
Ярмарочна, 31а/1

1

2

1

1

18

2

1

656

658

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

12

2

1

5

48

1

6

1

22

22

1

1

2

6

1

27

1

2

1

9

1

29

1

1

2

7

1

26

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

5

1

25

1

4

1

29

2

7

43
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660

Kutsurub

57550, Миколаївська обл.,
Очаківській р-н, с Куцуруб,
вул. Очаківська, 126

5

1

1

1

6

661

Dmytrivka

27422, Кіровоградська обл.,
Знам‘янський р-н, с.
Дмитрівка, пл. Перемоги, 4

2

1

1

1

9

1

1

1

3

1

1

1

1

3

2

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

6

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

4

5

4

42200, Сумська обл.,
Лебединський р-н, м.
Лебедин, вул. Тараса
Шевченка,26
31256, Хмельницька обл.,
Волочиський р-н, смт
Війтівці, вул. Героїв України,
10-Г
75230, Херсонська обл.,
Чаплинський р-н, смт
Асканія-Нова, вул. Соборна,
2
24032, Вінницька обл.,
Могилів-Подільський р-н,
смт Вендичани, вул.
Соборна, 55
55325, Миколаївська обл.,
Арбузинський р-н, с.
Благодатне, вул. Ювілейна,
16.

667

Lebedyn

670

Viitivtsi

671

Askaniia-Nova

680

Vendychany

682

Blahodatne

683

Shchyrets

81160, Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, смт
Щирець, вул. П. Адермаха, 6

Pishchanka

51217, Дніпропетровська
обл., Новомосковський р-н,
смт Меліоративне, вул.
Молодіжна, 29

3

1

4

4

15

Prybuzhzhia

56445, Миколаївська обл.,
Доманівський р-н, с.
Прибужжя, вул.
Акмечетська, 50

2

1

1

1

6

684

686

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

41

1

1

6

1

27

1

1

9

1

21

1

6

1

21

1

8

1

31

1

2

8

1

25

1

2

9

1

35

1

5

1

18

1

4

6

1

52

1

1

5

1

24

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

1

4

2

1

2

1

16 September 2020

Reference number:

www.niras.se

UA-NIRAS-SG-2020-3.03-2

687

Ternopil

46001, Тернопільська обл., м.
Тернопіль, вул. Князя
Острозького, 6.

689

Helmiaziv

19715, Черкаська обл.,
Золотоніський р-н, с.
Гельмязів, вул. Центральна, 1

693

Kholmy

15331, Чернігівська обл.,
Корюківський р-н, смт
Холми, вул. Спортивна, 9

697

1

1

1

1

1

6

1

1

1

9

Duboviazivka

41655, Сумська обл.,
Конотопський р-н, с.
Сім`янівка, вул.
Центральна,64

1

1

1

3

701

Pershotravensk

52800, Дніпропетровська
обл., м. Першотравенськ
вул. Кобзаря, 15-А

1

1

1

12

702

Voiutychi

81453, Львівська обл.,
Самбірський р-н, с. Воютичі,
вул. Шкільна, 21

2

1

1

1

6

709

Hlyboka

60400, Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н, смт
Глибока, вул. Шевченка, 1

1

1

1

1

6

710

Stryzhavka

23210, Вінницька обл.,
Вінницький р-н, смт
Стрижавка, вул. 40-річчя
Перемоги,7

1

1

1

1

712

Chernechchyna

42744, Сумська обл.,
Охтирський р-н, с.
Чернеччина, вул. Готеляка, 1

5

1

1

1

3

714

Novytsia

77360, Івано-Франківська
обл., Калуський р-н, с.
Новиця, вул. Шевченка, 71

3

1

1

1

9

719

Kolochava

90043, Закарпатська область,
Міжгірський район, с.
Колочава, вул. Шевченка, 78.

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

5

1

21

1

1

2

6

1

32

1

1

1

4

1

16

1

1

1

1

12

1

33

1

1

5

1

26

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

3

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

9

28

1

2

1

8

19

1

1

6

28

1

2

1

4

32

1

1

1

5

1

1

1

21
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733

Kovalivka

735

Vasylkiv

22830, Вінницька обл.,
Немирівський р-н, село
Ковалівка, вул. Центральна,
2-А
08600, Київська обл., м.
Васильків, вул. Покровська, 5

737

Kalynivka

08623, Київська обл.,
Васильківський р-н, смт
Калинівка, вул. Центральна,
57/3.

744

Ichnia

16703, Чернігівська область,
Ічнянський район, м. Ічня,
пл. Т. Г. Шевченка, 1

747

Vygoda

759

Stepan

761

Diadkovychi

764

Hrytsiv

769

Barashi

773

Kovel

774

Polohy

77552, Івано-Франківська
обл., Долинський р-н,
селище Вигода, вул. Данила
Галицького, 75
34560, Рівненська обл.,
Сарненський р-н, смт
Степань, майдан
Незалежності, 1
35361, Рівненська обл.,
Рівненський р-н, с.
Дядьковичі, вул. Млинівська,
33-А
30455, Хмельницька обл.,
Шепетівський р-н, смт
Гриців, вул. Шевченка, 2
11255, Житомирська область,
Ємільчинський район, с.
Бараші, вул. Героїв Майдану,
10
45000, Волинська обл., м.
Ковель, вул. Незалежності,
73
70600, Запорізька обл., м.
Пологи, вул. І. Чеберка,
70/пров. В. Жуковського, 10

1

1

1

1

6

1

1

12

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

1

6

2

1

1

1

6

1

1

3

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

9

1

4

1

20

1

1

8

1

27

1

2

7

1

25

1

35

5

1

5

1

2

10

1

4

1

4

1

1

5

1

1

1

1

1

2

1

5

1

26

1

2

1

2

1

4

1

25

1

2

1

2

7

1

30

1

1

4

1

20

2

1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

3

1

1

2

1

3

28

6

1

1

1

1

10

38
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778

Babyna

81455, Львівська обл.,
Самбірський р-н, с. Бабина,
вул. Шевченка, 4

1

784

Izium

64305, Харківська обл.,
Ізюмський р-н, м. Ізюм, вул.
Соборна, 50

1

791

Solonka

81131, Львівська обл,
Пустомитівський р-н, с.
Солонка, вул. Центральна, 1

2

1

1

1

6

1

792

RadisnyiSad

57160, Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, с-ще
Радісний Сад, вул. Миру,5

3

1

1

1

3

1

Staryi Saltiv

62560, Харківська обл.,
Вовчанський р-н, смт
Старий Салтів, вул.
Перемоги, 14

4

1

1

1

796

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

5

1

1

24

3

2

1

1

1

2

8

31

1

2

1

2

1

1

6

1

25

1

4

1

4

1

1

5

1

26
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Appendix II. Draft Contract
CONTRACT FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF GOODS # UA-NIRAS-SG-2020-___
ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ № UA-NIRAS-SG-2020-____
Between/між
NIRAS Sweden AB
and/та
____________________________
This Contract for the Supply and Delivery of Goods
(“Contract”) is entered into between

Цей Договір постачання
(«Договір») укладений між

NIRAS Sweden AB,
Visiting address: Fleminggatan 14, 9 tr
112 26 Stockholm
Post address: Box 70375
107 24 Stockholm
Bank account:
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE181200 0000 0133 9015 0560
represented by
Nataliia Domanska
hereinafter referred to as NIRAS,

NIRAS Sweden AB,
Фізична адреса: Fleminggatan 14, 9 tr
112 26 Stockholm
Поштова адреса: Box 70375
107 24 Stockholm
Розрахунковий рахунок:
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE181200 0000 0133 9015 0560
у особі
Наталії Доманської
тут і надалі – NIRAS,

and

та

______________
represented by
_______________
hereinafter referred to as the Supplier
together are called Parties, and each one separately –
Party

_________________
в особі
__________________
тут і надалі – Постачальник,
усі разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона

on ___________ 2020

від ___________ 2020 року

1. Introduction and Documents that form the
integral part of this Contract

1. Вступ та документи, які є невід’ємною
частиною Договору

1.1. The Supplier undertakes to provide the Hromadas
with supply and delivery of signs for Administrative
Service Centers (ASC) in accordance with the terms and
conditions of this Contract and its Annexes,

1.1. Постачальник зобов'язується на замовлення
NIRAS поставити ознакування для Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП) отримувачам (далі –
Громадам) та надати супутні послуги відповідно до
умов цього Договору та Додатків до нього,
1.2. Додатки, зазначені нижче, є невід'ємною
частиною цього Договору, а саме:

1.2. The following documents constitute an integral part
of this Contract:

та

доставку

товарів
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a) list of Hromadas - recipients of Goods and Services
(Annex 1);
b) price-list of Goods (Annex 2);
c) list of the related services (Annex 3);
d) price-list of logistics services and delivery schedule
(Annex 4);
e) points for delivery of Goods (Annex 5);
f) form of additional agreement to this Contract to be
concluded between respective Hromada, NIRAS and the
Supplier with Annexes (Annex 6)
g) technical specification of Goods (Annex 7)
h) Advance payment Security (according to the chapter
3.5 of this Contract) (Annex 8)
i) Performance Security (according to the chapter 5 of
this Contract) (Annex 9)

а) перелік Громад - отримувачів товарів та послуг
(додаток 1);
б) прайс-лист Товарів (додаток 2);
в) перелік супутніх послуг (додаток 3);
г) прайс-лист логістичних послуг та графіку
постачання (додаток 4);
д) місця доставки Товарів (додаток 5);
е) форма додаткової угоди до цього Договору між
NIRAS, Постачальником та Громадами з додатками
(додаток 6).
є) технічна специфікація Tовару (додаток 7)
ж) Гарантія авансового платежу (відповідно до п. 3.5
цього Договору) (додаток 8)
з) Гарантія виконання договору (відповідно до
розділу 5 цього Договору (додаток 9)

1.3. Procurement of Goods under the Contract is carried
out at the expense of the Technical Assistance Project №
3722-03 "U-LEAD with Europe: a program for Ukraine on
empowerment at the local level, accountability and
development - component 2: Creation of centers for the
provision of administrative services and awareness
raising the population of local self-government"
registered with the Secretariat of the Cabinet of
Ministers of Ukraine (registration card No. 3722-03
dated May 19, 2020), and corresponds to the category
(type) of the goods specified in the procurement plan of
the aforementioned international technical assistance
project. The said project is being implemented under of
the Framework Agreement between the Government of
Ukraine and the Commission of the European
Communities of September 3, 2008. (Law of Ukraine
dated September 3, 2008, No. 360-VI); Agreements on
financing U-LEAD with Europe: a program for Ukraine on
empowerment at the local level, accountability and
development (contract ENI / 2016 / 376-097 dated
18.08.2016
and
Framework
Agreement
dated
28.11.2018 № 15/001444).
Recipients of Goods and Services are the Ministry of
Development of Communities and Territories of Ukraine
(EDRPOU code – 37471928), and the administrative
service centers in the regions of Ukraine defined in
Annex 1 of this Contract. Transfer of all assets will be
certified by three-party Agreements to this Contract and
by other documents according to the requirements of the
effective legislation of Ukraine.

1.3. Закупівля товарів за Договором здійснюється за
рахунок коштів проекту міжнародної технічної
допомоги №3722-03 «U-LEAD з Європою: програма
для України з розширення прав і можливостей на
місцевому рівні, підзвітності та розвитку – компонент
2: Створення центрів надання адміністративних
послуг та підвищення поінформованості населення
про місцеве самоврядування», зареєстрованого у
Секретаріаті Кабінету Міністрів України (реєстраційна
картка проекту №3722-03 від 19.05.2020р.), та
відповідає категорії (типу) товарів, зазначених у плані
закупівель вказаного вище проекту міжнародної
технічної допомоги. Даний проект реалізується в
рамках Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією
Європейських Співтовариств від 03.09.2008р. (Закон
України від 03.09.2008 №360-VI); Угоди про
фінансування «U-LEAD з Європою: програма для
України з розширення прав і можливостей на
місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (контракт
ENI/2016/376-097 від 18.08.2016 та Рамковий договір
від 28.11.2018 № 15/001444). Реципієнтом проекту є
Міністерство розвитку громад та територій України
(код згідно з ЄДРПОУ – 37471928); центри надання
адміністративних послуг у областях України визначені
у Додатку 1 до цього Договору. Передача товарів та
нематеріальних
активів
буде
оформлюватися
тристоронніми угодами до даного Договору та іншими
документами згідно вимог чинного законодавства
України.

1.4. Since NIRAS purchases the Goods from the Supplier
for the implementation of the above-mentioned
international technical assistance project in accordance
with the above-mentioned Agreements and the
Procedure for the Engagement, Use and Monitoring of
International Technical Assistance, approved by the
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated
February 15, 2002 No. 153 (153-2002-п) "On Creation
of a Unified System for the Involvement, Use and
Monitoring of International Technical Assistance", as well
as in accordance with clause 3.2 of Article 3 of the Tax

1.4.
Оскільки
NIRAS
закуповує
Товари
у
Постачальника для виконання згаданого проекту
міжнародної технічної допомоги, відповідно до
зазначеної вище угоди та Порядку залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 ( 1532002-п ) "Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної
допомоги", а також відповідно до пункту 3.2 статті 3
Податкового кодексу України, вартість таких товарів,
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Code of Ukraine, the cost of such goods, works and
services shall be exempted from the value added tax.
Therefore, NIRAS shall pay the cost of the Goods without
VAT to the Supplier.
1.5. To certify its right to tax benefits in accordance with
international agreements of Ukraine, NIRAS shall
provide the Supplier with the following documents:
a) a copy of the registration card of the international
technical assistance project, within the framework of
which NIRAS has obtained the Goods, certified by the
seal of the project executor (NIRAS);
b) a copy of the procurement plan certified by the seal of
the project executor (NIRAS)
1.6. NIRAS is obliged to immediately notify the Supplier
in writing about any changes in tax status or changes in
documents confirming the NIRAS right to tax
advantages.
2. Goods/Services Supplied

робіт і послуг звільняється від податку на додану
вартість. В зв`язку з цим, NIRAS сплачує
Постачальнику вартість Товарів без ПДВ.

2.1. The Supplier undertakes to supply the Hromadas
the Goods in strict accordance with the specifications
(Annex 7 to this Contract), and at the price stated in this
Contract (Annex 2 to this Contract).
2.2. NIRAS reserves the right to correct the quantities of
the Goods and points of delivery.

2.1. Постачальник зобов'язується поставити Громадам
Товар у суворій відповідності до специфікацій (Додаток
7 до цього Договору) та за ціною, визначеною у цьому
Договорі (Додаток 2 до цього Договору).
2.2. NIRAS зберігає за собою право внести зміни до
кількості товарів, які мають поставлятися за цим
Договором, та місця їх постачання.
2.3. Постачальник зобов'язується надати Громадам
супутні
послуги
у
суворій
відповідності
до
специфікацій (Додаток 3 до цього Договору) та за
ціною, визначеною у цьому Договорі (пункт 3.1 та
Додаток 4 до цього Договору).
3. Вартість і порядок розрахунків

2.3. The Supplier undertakes to provide the Hromadas
with related services in strict accordance with the
specifications (Annex 3) and at the price stated in this
Contract (point 3.1 below and Annex 4).
3. Contract Price and Mode of Payments
3.1. The total Price for the supply and delivery of the
Goods and Related Services under this Contract is
______________________
EUR,
VAT
not
included*.
*According to Clause 197.11 of Art. 197 of the Tax Code
of Ukraine, operations on the supply of goods and
services in the customs territory of Ukraine and the
importation into the customs territory of Ukraine of
goods as international technical assistance provided in
accordance with international agreements of Ukraine, the
consent for the binding of which is provided in
accordance with the procedure established by law, are
exempt from taxation.
The Contract price in EUR is final and not subject to
increase (except the increasing the quantity Goods
without any change in unit price or other conditions).
3.2. Payment for Goods and services of the Supplier is
paid after acceptance of Goods and related services by
NIRAS against invoice within 20 (twenty) calendar days.
Goods will be deemed accepted after delivery and
checking of the Goods in the points of delivery.

3.3. The Supplier must provide the following documents
along with the Invoices:

1.5. На засвідчення свого права на податкові пільги
відповідно до міжнародних договорів України, NIRAS
надає Постачальнику такі документи:
а) засвідчену печаткою виконавця проекту (NIRAS)
копію реєстраційної картки проекту міжнародної
технічної допомоги, в рамках якого здійснено
закупівлю Товару, і який виконується NIRAS;
б) засвідчену печаткою виконавця проекту (NIRAS)
копію плану закупівлі.
1.6. Про будь-які зміни свого податкового статусу або
зміни в документах, що підтверджують право NIRAS на
податкові пільги, NIRAS зобов’язаний негайно
письмово повідомити Постачальника.
2. Товари та послуги, які постачаються

3.1. Загальна вартість Товарів та супутніх послуг за
цим
Договором
становить
___________
__________ євро без ПДВ*.
* Відповідно п. 197.11 ст. 197 Податкового Кодексу
України, операції із постачання товарів та послуг на
митній території України та ввезення на митну
територію України товарів як міжнародної технічної
допомоги, яка надається відповідно до міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких
надана у встановленому законодавством порядку,
звільняються від оподаткування.
Ціна Договору в євро є остаточною і змінам в бік
збільшення не підлягає (за виключенням збільшення
кількості Товарів без будь-яких змін ціни за одиницю
товару або інших умов).
3.2. Оплата Постачальнику здійснюється
після
прийняття товарів та послуг NIRAS протягом 20
(двадцяти) календарних днів з моменту отримання від
Постачальника рахунку-фактури на оплату. Товари
вважатимуться прийнятими після їх доставки та
перевірки у місцях постачання.
3.3. Постачальник разом з рахунками має надати такі
документи:
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- delivery note (bilingual - in Ukrainian and English)
signed by Hromada and Supplier, confirming that Goods
have been received by the respective Hromada according
to the Contract;
- Statement of acceptance of provided services signed by
Hromada, NIRAS and Supplier (bilingual - in Ukrainian
and English), confirming that: (a) all the Goods and
related services have been supplied according to the
Contract; (b) no claims against the Supplier from the part
of NIRAS and Hromada.
3.4. NIRAS reserves the right not to pay the invoices
containing unsatisfied reclamations towards the Supplier.

5.

3.5. Advance payment in the amount of __% of the
Contract Price is acceptable in case the Supplier provides
bank guarantee or security for the amount of the
advance (Annex 8).

- підписана Громадою та Постачальником накладна
на передачу товарів (двомовна - українською та
англійською мовами), який підтверджує отримання
товарів відповідною Громадою згідно Договору;
- підписаний Громадою, NIRAS та Постачальником акт
наданих послуг (двомовний - українською та
англійською мовами), який підтверджує, що (а) всі
Товари та супутні послуги поставлені у Громаду згідно
Договору; (б) жодних претензій до Постачальника зі
сторони NIRAS та Громади немає.
3.4. NIRAS залишає за собою право не оплачувати
рахунки, щодо яких є не задоволені Постачальником
рекламації.
3.5. Попередня оплата у розмірі __% від ціни
Контракту,
допускається
в
випадку,
якщо
Постачальник надає банківську гарантію або гарантію
на суму авансу (Додаток 8).

3.6. Prepayment is taken into account in further
calculations in proportion to the cost of Goods supplied
and services provided. The supplier indicates the amount
of the advance payment taken into account in its
invoices.
3.7. Payments are made in EUR by bank transfer to the
following bank account of the Supplier:
_______________________________________

3.6. Попередня оплата враховується при подальших
розрахунках пропорційно до вартості поставлених
товарів та наданих послуг. Постачальник вказує
розмір врахованого авансового платежу у своїх
рахунках.
3.7. Оплата здійснюється у євро банківським
переказом на банківський рахунок Постачальника:
_______________________________________

3.8. The amount of each invoice issued by the Supplier
shall not be less than 10% of the amount of the Contract.
However, the last invoice under this Contract may be
issued for an amount less than 10% of the amount of the
Contract.
4. Delivery of Goods and Related Services

3.8.
Сума
кожного
рахунку,
виставленого
Постачальником, не повинна бути меншою за 10%
суми Договору. Однак, останній рахунок в межах
даного Договору може бути виставлений на суму
менше ніж 10% від суми Договору.
4. Доставка

4.1 The Goods are delivered to the points set out in
Annex 5. The scope of the related services is set out in
Annex 3 to the Contract.

4.1. Доставка Товару здійснюється у визначені у
Додатку 5 місця доставки. Зміст супутніх послуг
описано у Додатку 3 до цього Договору.

4.2. Goods delivery and related services provision are
performed according to the schedule defined in Annex 4
to the Contract.
4.3. Goods delivery and related services provision are to
be completed within 3,5 months after signing the
Contract.

4.2. Доставка товару та надання супутніх послуг
здійснюються за графіком, встановленим у додатку 4
до цього Договору.
4.3. Доставка всього товару та надання супутніх
послуг повинні завершитись впродовж 3-х з
половиною місяців з дати підписання контракту.
Договір є виконаним у разі виконання наступних
вимог:
- всі товари доставлені у місця доставки;
- всі послуги надано;
- всі документи (акти, рахунки та інші документи
згідно вимог цього договору) доставлені у офіс NIRAS
(у Києві, Україна)

The contract is performed when all the following
requirements are met:
- all the goods are delivered to the delivery points;
- all the services have been provided;
- all the documents (certificates, invoices, etc - according
to the contract requirements) have been delivered to
NIRAS office (in Kyiv, Ukraine).
4.4. The Supplier is responsible for compliance with the
requirements of clause 4.2 in accordance with the
legislation of Ukraine and Section 10.
5. Performance Security
5.1. The Supplier shall furnish NIRAS with a Performance
Security in the amount equivalent to ten (10) percent of

4.4.
Постачальник
несе
відповідальність
за
дотримання вимог п. 4.2 відповідно до законодавства
України та Розділу 10.
5.Гарантія виконання
5.1. Постачальник повинен надати NIRAS гарантію
виконання Договору в сумі, еквівалентній десяти (10)
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the Contract Price, to be issued by a reputable bank or
company, and in the format acceptable to NIRAS (Annex
9).
5.2. The Performance Security shall serve as the
guarantee for the Supplier’s faithful performance and
compliance with the terms and conditions of this
Contract. The amount of the Performance Security shall
not be construed as the limit of the Supplier’s liability to
NIRAS, in the event of breach of this Contract by the
Supplier. The Performance Security shall be effective
during 28 calendar days after receiving of the final act of
acceptance from the Supplier following which it will be
discharged by NIRAS.
5.3. The Performance Security may be collected in
favour of NIRAS in accordance with Section 10 of this
Contract.

відсоткам від вартості Договору, видану гідним довіри
банком або компанією, та у форматі, прийнятному для
NIRAS (додаток 9).
5.2. Гарантія виконання є забезпеченням сумлінного
виконання Постачальником Договору та дотриманням
його умов. Сума гарантії виконання не повинна
тлумачитись як межа відповідальності Постачальника
перед NIRAS, в разі порушення ним даного Договору.
Гарантія виконання має бути дійсною 28 календарних
днів з дати отримання останнього акту наданих послуг
від Постачальника після чого вона буде повернута
Постачальнику.

6. Inspection and Acceptance

6. Перевірка та прийняття

6.1.
Where any annexed Technical Specifications state
which inspections and tests are required and where they
will be carried out, those terms will prevail in the event
of any inconsistency with the provisions in this clause.

6.1. Якщо у будь-яких технічних специфікаціях
вказано, які перевірки і випробування потрібні і де
вони будуть проводитися, ці умови будуть переважати
в разі будь-якої їх невідповідності положенням цього
пункту.
6.2. NIRAS, або її представник, та/або Громада мають
право перевіряти і / або випробувати товар у
приміщенні Постачальника та/або у місці доставки.
Постачальник повинен сприяти такій перевірці та
забезпечити необхідну допомогу.

6.2.
NIRAS or its representative and/or Hromada
shall have the right to inspect and/or test the Goods at
the premises of the Supplier or at the place of delivery.
The Supplier shall facilitate such inspections and provide
required assistance.
6.3. Within 2 (two) business days after receipt of the
Goods, the Hromada and / or NIRAS inspect(s) the Goods
and the Hromada:
a) receives the Goods and signs the Statement of
Acceptance of Goods (bilingual - in Ukrainian and
English);
b) accepts the Goods in part - signs the Statement of
Acceptance of Goods (bilingual - in Ukrainian and
English) and the reclamation (in accordance with
paragraphs 6.4-6.8), which is noted in the Statement of
Acceptance of Goods;
c) refuses to accept the Goods if its’ do not comply with
the provisions of this Contract.
6.4. Reclamations are filed in cases where the Goods are
delivered in violation of the terms of this Contract,
including (but not limited to):
a) In case of non-delivery of Goods (all or some types);
b) In case of receipt of Goods, the quality of which is
inconsistent with the terms of the Contract;
c) In case of receipt of Goods, the assortment of which
is inconsistent with the terms of the Contract.
6.5. The reclamation shall indicate the list and quantity
of non-accepted and / or defective / damaged Goods, as

5.3. Гарантія може бути стягненою на користь NIRAS
згідно розділу 10 цього Договору.

6.3. Упродовж 2-х (двох) днів після отримання товару,
Громада та/або NIRAS перевіряє товар і Громада:
а) приймає товар та підписує накладну на передачу
товарів (двомовна - українською та англійською
мовами);
б) приймає Товар частково - підписує накладну на
передачу Товарів (двомовна - українською та
англійською мовами) та рекламацію (відповідно до п.
6.4-6.8), про що робиться відмітка у накладній;
в) відмовляє у прийнятті Товару, якщо він не
відповідає положенням цього Договору.
6.4. Рекламація складається у випадках, коли Товар
постачається з порушенням умов даного Договору,
зокрема (але не виключно):
а) у разі не поставки Товару (всього чи окремих
видів);
б) у разі отримання Товару, якість якого не відповідає
умовам Договору;
в) у разі отримання Товару, асортимент якого не
відповідає умовам Договору.
6.5. У рекламації вказується перелік та кількість не
прийнятого
та
/або
дефектного/пошкодженого
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well as a detailed description of the identified deficiencies
for each nomenclature unit
6.6. The reclamation can be made at any time in the
period between the receipt of the Goods and the signing
of the Statement of Acceptance of Goods and Services by
the Hromada. Any defects found after the Hromada has
signed the Statement of Acceptance of Goods and
Services shall be corrected under warranty
6.7. If the reclamation is filed in the presence of a
representative of the Supplier, the representative is
obliged to accept and sign the reclamation.
6.8. In case the Supplier refuses to sign the reclamation,
the Hromada sends such reclamation to the Supplier by
registered mail with a notice of delivery to the address
specified in this Contract, and the Supplier is considered
to have signed the reclamation by reception the mail or
if returning the mail in case of the absence of the Supplier
at the address specified in this Contract, or in connection
with the refusal of the Supplier to receive a mailed items.

6.9. The Supplier is obliged to satisfy the reclamation by
additional delivery and / or replacement and / or repair
and / or reconfiguration of the Ggoods within 10 business
days from the date of the receipt of the complaint.
6.10. The Supplier shall file a statement of satisfaction of
the reclamation, which the Supplier and the Hromada
shall sign within 3 business days after the satisfaction of
the reclamation.
6.11. All costs related to the satisfaction of reclamation
shall be borne by the Supplier, including (but not limited
to):
a) costs of storage of defective Goods;
b) costs of delivery of defective Goods and/or its
replacement;
c) costs for tuning / installation a new Goods, dismantling
a defective product.
6.12. The Supplier and Hromadas are obliged to inform
NIRAS on the open reclamations and the status of their
fulfillment.
6.13. NIRAS may refuse the supply of all Goods or
particular items of Goods within the Contract if the
deficiencies have been identified in least one of the
supplies. NIRAS's right to refuse the Goods shall not be
restricted or revoked in respect to the Goods which have
been previously inspected or tested by NIRAS prior to
delivery.
6.14. The Supplier agrees that NIRAS’s payment under
this Contract shall not be deemed acceptance of any
Goods delivered hereunder.
6.15. The Supplier agrees that any acceptance of
Goods by Hromada does not release the Supplier from
any warranty or other obligations under this Contract.

Товару, а також детальний опис виявлених недоліків
щодо кожної номенклатурної одиниці.
6.6. Рекламація може бути складена в будь-який
момент у період між отриманням Товару та
підписанням Акту наданих послуг Громадою. Будь-які
дефекти, виявлені після підписання Громадою Акту
наданих послуг, виправляються у рамках гарантійного
обслуговування.
6.7. Якщо рекламація складається у присутності
представника
Постачальника,
то
представник
зобов’язаний прийняти та підписати рекламацію.
6.8. У разі відмови Постачальника від підписання
рекламації, Громада надсилає таку рекламацію
Постачальнику
рекомендованим
листом
із
повідомленням про вручення на адресу, вказану в
цьому Договорі, а Постачальник вважається таким, що
підписав вказану рекламацію з моменту отримання
поштового відправлення, або повернення поштового
відправлення у зв’язку з відсутністю Постачальника за
адресою, вказаною в цьому Договорі, або у зв’язку з
відмовою Постачальника від отримання поштового
відправлення.
6.9.
Постачальник
зобов’язаний
задовольнити
рекламацію шляхом допоставки та / або заміни та/або
ремонту та/або переналаштування товару впродовж
10 робочих днів з моменту отримання рекламації.
6.10. Постачальник складає акт про задоволення
рекламації,
який
Постачальник
та
Громада
підписуються впродовж 3-х робочих днів після
задоволення рекламації.
6.11. Всі витрати, пов’язані із задоволенням
рекламацій, несе постачальник, в тому числі (але не
виключно):
а) витрати на зберігання дефектного Товару;
б) витрати на доставку дефектного Товару та/або
його заміни;
в) витрати на налаштування/встановлення нового
Товару, демонтаж дефектного Товару;
6.12.
Постачальник
та
Громада
зобов’язані
інформувати NIRAS про відкриті рекламації та статус
їх задоволення.
6.13. NIRAS може відмовитись від поставки всіх
Товарів або окремих номенклатурних одиниць в межах
Договору на підставі виявлених недоліків хоча б в
одній із поставок. Право NIRAS відмовитися від
Товару, не повинно бути обмежено або скасовано
щодо Товару, який було попередньо перевірено або
випробувано NIRAS до доставки.
6.14. Постачальник погоджується, що факт оплати
NIRAS за цим Договором не розглядатиметься як
підтвердження прийняття поставки Товару.
6.15. Постачальник погоджується, що будь-яке
прийняття
Товару
Громадою
не
звільняє
Постачальника від гарантійних чи інших зобов'язань
відповідно до цього Договору.
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6.16. Title to the Goods shall pass to the respective
Hromada when they are delivered by the Supplier and
accepted by the Hromada.
Ownership of the Goods in respect of which the
complaints were made, passes to Hromada from the
moment of signing by theHromada of the certificate of
the complaint fulfillment.
6.17. Risk of loss, injury, or destruction of the Goods
shall be borne by the Supplier until title passes to the
Hromada.
6.18. Final acceptance of the results of performing the
Contract in each Hromada is made by NIRAS and
respective Hromada within 10 (ten) calendar days from
the date of receiving the last Statement of Acceptance of
Goods and Services in respective Hromada from
Supplier.
6.19. NIRAS and each Hromada have the right to accept
results of performing of the Contract by the Supplier or
to provide Supplier with motivated refusal. In саse of
motivated refusal Parties form and sign reclamation with
a list of defects and terms of fixing them.
7. Adjustments
7.1. Where Goods are being specifically produced for
NIRAS, NIRAS may also make changes to the drawings,
designs or specifications.
7.2. The Supplier agrees to proceed with this Contract
in accordance with any such change(s) and to submit a
request for an equitable adjustment in the Price or
delivery terms caused by such change(s).
7.3. NIRAS may deem any claim by the Supplier for
equitable adjustments under this clause waived unless
asserted in writing within 10 days from the date of
receipt by the Supplier of NIRAS change(s).
7.4. No change in, modification of, or revision to this
Contract shall be valid unless made in writing and signed
by an authorized representative of both sides.
8. Packaging
8.1. The Supplier must provide proper and adequate
packaging in accordance with best commercial practice,
to ensure that the Goods being delivered to Hromada will
be free of damage. Packaging must be adequate to
ensure protection of the Goods for rough handling during
transit, exposure to extreme temperatures, salt and
precipitation during transit and open storage, with
consideration for the type of Goods and transportation
mode. NIRAS reserves the right to reject any delivery
that is deemed not to have been packaged adequately.

6.16. Право власності на Товар переходить до Громади
з моменту його доставки і прийняття Громадою
накладної про прийняття товару. Право власності на
товар щодо якого складались Рекламації переходить з
моменту підписання Громадою акту про задоволення
рекламації.
6.17. Ризики, пов’язані з втратою, пошкодженням або
знищенням Товару несе Постачальник, до моменту
переходу права власності до Громади.
6.18. Остаточне прийняття результатів виконання
Договору по кожній Громаді здійснюється NIRAS та
відповідною
Громадою
протягом
10
(десяти)
календарних днів з дати отримання останнього акту
наданих послуг від Постачальника.
6.19. NIRAS та Громада мають право прийняти
результати
виконання
Договору
або
надати
Постачальнику мотивовану відмову від прийняття. У
разі мотивованої відмови Сторони складають та
підписують рекламацію з переліком недоліків та
термінами їх виправлення.
7. Внесення змін
7.1. Якщо Товар виготовляється спеціально для
NIRAS, NIRAS може також вносити зміни в малюнки,
креслення чи характеристики.
7.2. Постачальник зобов'язується приступити до
виконання цього Договору у відповідності з будьякими такими змінами і подати замовлення на
внесення відповідних змін у ціни або умови поставки,
спричинені такими змінами.
7.3. NIRAS може відхилити будь-яку вимогу
Постачальника про відповідні зміни, згідно з цим
пунктом, якщо її не надано в письмовій формі протягом
10 (десяти) днів з дати отримання Постачальником
повідомлення NIRAS про внесення змін.
7.4. Будь-які зміни, поправки чи перегляд цього
Договору є чинними лише, якщо зроблені в письмовій
формі та підписані уповноваженими представниками
обидвох Сторін.
8. Упаковка
8.1. Постачальник повинен забезпечити належну та
відповідну упаковку згідно з найкращими стандартами
торгівельної практики, аби забезпечити відсутність
будь-яких пошкоджень Товару, що постачається
Громаді. Упаковка повинна бути відповідною, щоб
забезпечити захист Товарів від необережного
поводження під час транспортування, впливу
екстремальних температур, солі та опадів під час
перевезення та відкритого зберігання, з урахуванням
виду Товару і способу транспортування. NIRAS
залишає за собою право відхилити будь-яку доставку,
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8.2. Packing, marking and documentation shall comply
with any requirements or instructions notified by NIRAS.
9. Warranties
9.1. The Supplier warrants that all Goods supplied under
this Contract shall have no defect, arising from design,
materials, or workmanship or from any act or omission
of the Supplier that may develop under normal use of
the supplied Goods in the conditions prevailing in
Ukraine. This warranty shall remain valid during the
period indicated in specification of Goods after the Goods
have been delivered to and accepted at the points of
delivery defined in the Contract
9.2. The Supplier warrants that all Goods supplied under
this Contract are new, unused and that they incorporate
all recent improvements in design and materials unless
provided otherwise in this Contract. All Goods/Services
delivered under this Contract will conform to the
specifications, drawings, samples, or other descriptions
furnished or specified by NIRAS.
9.3. Hromadas, within the validity term of the warranty
period for the Goods / Services, that are provided
according to this Contract, shall promptly notify the
Supplier in writing or via e-mail (defined in Annex 1 of
three-party Agreements) of any claims arising under this
warranty.
9.4. Upon receipt of such notice, the Supplier shall,
within the time period not exceeding 15 working days,
repair or replace the defective Goods or parts thereof,
without cost to the Hromada (except possible logistic
expenses).
9.5. The Hromada’s continued use of such Goods after
notifying the Supplier of their defect or failure to conform
or breach of warranty will not be considered a waiver of
the Supplier’s warranty.

9.6. The Supplier further represents and warrants that:
a) It has full title to the Goods, is fully qualified to sell
the Goods, and is a financially sound and duly licensed
company, with adequate human resources, equipment,
competence, expertise and skills necessary to carry out
fully and satisfactorily, within the stipulated completion
period, the delivery of the Goods in accordance with this
Contract;
b) It shall comply with all applicable laws, ordinances,
rules and regulations when performing its obligations
under this Contract;

яка
вважається
такою,
що
була
упакована
неналежним чином.
8.2. Упаковка, маркування та документація повинні
відповідати будь-яким вимогам чи інструкціям,
наданим NIRAS.
9. Гарантії
9.1. Постачальник гарантує, що Товар, доставлений за
цим Договором, не має жодних дефектів, пов’язаних із
дизайном, матеріалами, або виробництвом, або будьякою дією чи помилкою Постачальника, які можуть
виникнути
при
нормальному
використанні
доставленого Товару в умовах, що існують в Україні.
Дана гарантія, залишається дійсною протягом періоду,
визначеного у специфікації Товару, після того, як
Товар було доставлено і прийнято в місцях доставки,
зазначених у Договорі.
9.2. Постачальник гарантує, що весь Товар,
доставлений
за
цим
Договором
є
новим,
невикористаним, і що він містить усі останні
вдосконалення в дизайні і матеріалах, якщо інше не
передбачено в цьому Договорі. Весь Товар / Послуги,
надані за цим Договором, будуть відповідати
характеристикам, кресленням, зразкам або іншим
описам, наданим чи зазначеним NIRAS.
9.3. Громади, протягом строку дії гарантійного строку
на Товар / Послуги, надані за цим Договором,
невідкладно повідомляють Постачальника в письмовій
формі
або
належною
електронною
поштою
(зазначеною у додатку 1 тристоронніх угод) про будьякі претензії, що виникають відповідно до даної
гарантії.
9.4.
Після
отримання
такого
повідомлення
Постачальник повинен протягом терміну що не
перевищує
15
робочих
днів,
зазначеного
у
повідомленні, відремонтувати або замінити дефектний
Товар або його частини, без додаткових витрат для
Громади (крім можливих витрат на пересилання).
9.5.
У
випадку,
якщо
Громада
продовжує
використовувати
Товар
після
повідомлення
Постачальника
про
його
невідповідність
або
порушення гарантії, це не звільняє Постачальника від
гарантійних зобов’язань у зв’язку з порушенням
гарантії.
9.6. Постачальник заявляє та гарантує, що:
а) Він має повне право власності на Товар, повністю
кваліфікований, щоб продавати Товар, є фінансово
спроможною і належним чином ліцензованою
компанією, з відповідною кількістю працівників,
обладнання, відповідним рівнем компетентності,
досвіду та навиків, необхідних для повного та
задовільного проведення, протягом встановленого
терміну, доставки Товару згідно з цим Договором;
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c) In all circumstances it shall act in the best interests
of NIRAS and Hromadas;
d) No official of NIRAS or any third party has received
or will be offered by the Supplier any direct or indirect
benefit arising from this Contract or award thereof;
e) It has not misrepresented or concealed any
material facts in the procuring of this Contract;
f) The Supplier, its staff or shareholders have not
previously been declared by NIRAS ineligible to be
awarded contracts by NIRAS;
g) It shall abide by the highest ethical standards in the
performance of this Contract, which includes not
engaging in any discriminatory or exploitative practice or
practice inconsistent with the rights provided by national
legislation and International Conventions ratified by
Ukraine in the field of human rights;
h) The prices for the Goods under this Contract do not
exceed those offered for similar goods to Supplier’s other
customers;
i) The Price specified in clause 3.1 of this Contract
shall constitute the sole remuneration of the Supplier in
connection with this Contract. The Supplier shall
notaccept for its own benefit any trade commission,
discount or similar payment in connection with activities
pursuant to this Contract or the discharge of its
obligations hereunder. The Supplier shall ensure that any
subcontractors, as well as the personnel and agents of
either of them, similarly, shall not receive any additional
remuneration.

10. Penalty Clause
10.1. In case the Supplier fails to deliver Goods and
provide services in terms defined in clause 4.2. of the
Contract, NIRAS reserves the right to:
a) charge a penalty of 0,1% of the total contract price for
every week of delayed delivery and/or installations and /
or
b) in case of fail of the terms of delivery of Goods in the
amount more than 25% of the amount of the Contract:
recovery of the whole amount of the Performance
Security of Supplier’s faithful performance of the
Contract provided by NIRAS in accordance with Section
5 of this Contract and / or
c) termination of this Contract without any liability from
NIRAS side by immediate written notice to the Supplier,
and without indemnification to the Supplier of any loss
incurred as a result of the Supplier's inability to deliver
within the specified time.
10.2. In the event of breach of clause 6.9, NIRAS
reserves the right to charge a penalty of 0,1% of the total
contract price for every week of delay.

б) Він дотримується усіх відповідних законів,
розпоряджень, правил та підзаконних актів у процесі
виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором;
в) За будь-яких обставин він діятиме в інтересах
NIRAS і Громад;
г) Жодний співробітник NIRAS або будь-яка інша
третя сторона не отримували і не отримуватимуть від
Постачальника
ніякого
прямого
або
опосередкованого зиску у зв’язку з цим Договором
або з його укладенням;
д) Він не приховав та не перекрутив будь-які
фактичні дані у процесі отримання цього Договору;
е) Постачальник, його персонал або акціонери
раніше не проголошувались NIRAS неприйнятними
для укладання контрактів з NIRAS;
є) Він буде дотримуватись найвищих етичних
стандартів у процесі виконання цього Договору, що
включає відмову від будь-якої дискримінаційної або
експлуататорської практики, або практики, яка є
несумісною з правами, передбаченими національним
законодавством та Міжнародними Конвенціями,
ратифікованими Україною, у сфері прав людини;
ж) Ціни на Товар відповідно до цього Договору, не
перевищують ті, які пропонуються на аналогічний
товар іншим клієнтам Постачальника;
з) Сума, зазначена в пункті 3.1 цього Договору є
єдиною винагородою у зв’язку з цим Договором.
Постачальник не отримає на свою користь будь-якої
комісійної винагороди, знижки або аналогічної оплати
у зв’язку із заходами, що мають відношення до цього
Договору або у зв’язку з виконанням своїх
зобов’язань за цим Договором. Постачальник
забезпечує, що будь-які субпідрядники, а також їх
персонал та агенти, також не отримують ніякої
додаткової винагороди.
10. Штрафні санкції
10.1. У разі порушення термінів поставки,
визначених у пункті 4.2. Договору NIRAS залишає за
собою право на:
а) стягнення пені з Постачальника у розмірі 0,1% від
загальної вартості, визначеної Договором, за кожний
тиждень прострочення доставки та/або налаштування
та/або
б) у разі порушення термінів поставок товарів на суму
більше ніж 25% від суми Договору: стягнення всього
розміру
гарантійного
забезпечення
сумлінного
виконання Договору наданого NIRAS згідно розділу 5
цього договору та/або
в) припинення дії цього Договору без будь-якої
відповідальності для NIRAS шляхом негайного
письмового повідомлення Постачальника, та без
відшкодування Постачальнику будь-яких збитків,
понесених внаслідок неспроможності Постачальника
здійснити доставку протягом визначеного часу.
10.2. У разі порушення терміну задоволення
рекламації згідно пункту 6.9 NIRAS залишає за собою
право на стягнення пені з Постачальника у розмірі
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10.3. Payment of penalties by the Supplier does not
release him from other obligations under the Contract.
10.4. The supplier is not responsible for violations of the
terms of delivery and provision of related services due to
the inability to accept Goods and services by the
Hromada.

0,1% від загальної вартості, визначеної Договором, за
кожний тиждень прострочення.
10.3. Сплата Постачальником штрафних санкцій не
звільняє його від виконання інших зобов’язань згідно
Договору.
10.4. Постачальник не несе відповідальність за
порушення термінів поставки та надання супутніх
послуг, зумовлені неможливістю прийняти товар та
послуги Громадою.

11. Termination and Re-procurement

11. Припинення дії Договору та повторна
закупівля

11.1. If NIRAS terminates this Contract in whole or in
part for default on the part of the Supplier, it may
acquire elsewhere Goods similar to those terminated and
the Supplier shall be liable for any excess costs to NIRAS
for the re-procurement of those Goods as well as the
removal of any or all of the Supplier’s product or
equipment from the points of delivery. The Supplier shall
not be liable for any excess costs if the failure to perform
under this Contract arises from causes beyond its control
and without fault or negligence of the Supplier

11.1. Якщо NIRAS припиняє дію цього Договору цілком
чи частково з причини невиконання Постачальником
своїх зобов'язань, то вона може придбати в будьякому іншому місці Товар, подібний до того, який є
предметом цього Договору. Постачальник несе
відповідальність за будь-які додаткові витрати з боку
NIRAS на цей Товар, а також видалення будь-якого
або всіх продуктів Постачальника або обладнання з
місць
доставки.
Постачальник
не
несе
відповідальності за будь-які додаткові витрати, якщо
невиконання зобов'язань за цим Договором випливає
з причин, які знаходяться поза його контролем, і не
пов'язані з провиною чи недбалістю Постачальника.
11.2. У разі припинення дії Договору згідно пункту
11.1, Постачальник зобов'язаний відмовитися від
будь-яких претензій щодо відшкодування збитків,
включаючи втрачений прибуток/упущену вигоду з
вказаних причин.
12.Форс-мажор

11.2. Upon the termination the Contract according to
clause 11.1, the Supplier shall waive any claims for
reimbursement of the damages including loss of
anticipated profits/avails on account thereof.
12. Force Majeure
Neither Party will be liable for any delay in performing or
failure to perform any of its obligations under this
Contract if such delay or failure is caused by force
majeure, such as civil disorder, military action, natural
disaster, pandemic, and other circumstances which are
beyond the control of the Party in question. In such
event, the Party affected by force majeure event will give
immediate notice in writing to the other Party of the
existence of such cause or event and of the likelihood of
delay.

Жодна зі Сторін не буде нести відповідальність за
будь-які затримки у виконанні або невиконання своїх
зобов'язань за цим Договором, якщо така затримка
або
невиконання
викликані
форс-мажорними
обставинами, такими як цивільні заворушення,
військові дії, стихійні лиха, пандемія та інші
обставини,
які
знаходяться
поза
контролем
відповідної Сторони. У такому випадку, Сторона, що
піддалася впливу обставин форс-мажору, повинна
негайно повідомити у письмовій формі іншу Сторону
про існування таких обставин або подій та про
ймовірність затримки.

13. Indemnification and Insurance

13. Звільнення від відповідальності та
страхування

13.1. The Supplier shall at all times defend, indemnify,
and hold harmless NIRAS, its officers, employees, and
agents from and against all losses, costs, damages and
expenses (including legal fees and costs), claims, suits,
proceedings, demands and liabilities of any kind or
nature to the extent arising out of or resulting from acts
or omissions of the Supplier or its employees, officers,
agents or subcontractors, in the performance of this
Contract. NIRAS shall promptly notify the Supplier of any

13.1. Постачальник завжди захищає та звільняє від
відповідальності та збитків NIRAS, співробітників,
найманих працівників і представників NIRAS від будьяких втрат, витрат, збитків та оплати (включно з
судовими зборами та витратами) позовів, судових
розглядів та відповідальності, наскільки вони
викликаються або виникають в результаті дій або
бездіяльності Постачальника або його співробітників,
службовців, агентів або субпідрядників в рамках
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written claim, loss, or demand for which the Supplier is
responsible under this clause.

13.2. This indemnity shall survive the expiration or
termination of this Contract.
13.3. The Goods supplied under this Contract shall be
fully insured against loss or damage resulting from or
related to manufacture or acquisition, transportation,
storage, and delivery. Further insurance requirements
may be specified in the Technical Specifications.

виконання цього Договору. NIRAS оперативно
інформує Постачальника про будь-які письмові
позови, втрати або вимоги, за які згідно з цим пунктом
відповідає Постачальник.
13.2.
Таке
звільнення
від
відповідальності
залишається в силі після завершення або припинення
дії цього Договору.
13.3. Товар, що поставляється у відповідності з цим
Договором, повинен бути повністю застрахований від
втрати або пошкодження внаслідок або у зв'язку з
виробництвом або придбанням, транспортуванням,
зберіганням та доставкою. Додаткові вимоги до
страхування може бути вказано в технічних
характеристиках.

14. Independent Contractor

14. Незалежний підрядник

The Supplier shall provide the Goods under this Contract
as an independent contractor and not as an employee,
partner, or agent of NIRAS.

Постачальник надає усі Послуги за цим Договором як
незалежний підрядник, а не як співробітник, партнер
або представник NIRAS.

15. Audit

15. Аудит

The Supplier agrees to maintain financial records,
supporting documents, statistical records and all other
records in accordance with generally accepted
accounting principles to sufficiently substantiate all
direct and indirect costs of whatever nature involving
transactions related to the supply and delivery of Goods
and incidental services under this Contract. The Supplier
shall make all such records available to NIRAS or its
designated representative at all reasonable times until
the expiration of five (5) years from the date of final
payment, for inspection, audit, or reproduction. On
request, employees of the Supplier shall be available for
interview.

Постачальник повинен вести фінансовий облік,
складати відповідні документи, вести статистичний та
будь-який
інший
облік,
відповідно
до
загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку
для обґрунтування усіх прямих і непрямих витрат
будь-якого характеру, у тому числі операцій,
пов'язаних з поставкою та доставкою Товару та
наданням супутніх послуг за цим Договором.
Постачальник зобов’язується надати усю вказану
звітність NIRAS або призначеному представникові
NIRAS у будь-який час протягом п’ять (5) років від
дати остаточного платежу для перевірки, аудиту або
копіювання. На запит, співробітники Постачальника
повинні бути доступні для співбесіди.
16. Врегулювання спорів

16. Dispute Resolution
Any dispute, controversy or claim arising out of or in
relation to this Contract, or the breach, termination or
invalidity thereof, shall be settled amicably by
negotiation between the Parties. In the event that such
negotiation is unsuccessful, either Party may submit the
dispute to arbitration. The arbitration will be carried out
in accordance with Swedish laws. The arbitral award will
be final and binding.

Будь-які суперечки, протиріччя або вимоги, що
випливають або пов’язані з цим Договором, його
порушенням, припиненням або недійсністю, будуть
розв’язуватися шляхом дружніх переговорів між
Сторонами. У випадку, якщо ці переговори не будуть
успішними,
будь-яка
Сторона
може
передати
суперечку на арбітражний розгляд.
Арбітражний
розгляд буде проведено у відповідності до Шведського
законодавства. Рішення арбітражного розгляду буде
остаточним та обов’язковим.

17. Business Integrity

17. Ділова етика

17.1. The Supplier shall carry out its activities in
accordance with NIRAS’ Business Integrity and Ethics
Policy. In this respect, no offer, payment, promotion, or

17.1. Постачальник повинен здійснювати свою
діяльність у відповідності до Політики NIRAS «Бізнесцілісність та етика». У зв'язку з цим, будь-яка
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any benefit, which constitutes illegal or corrupt
practices, shall be made, either directly or indirectly, as
an inducement or reward in relation to (a) Tenders, (b)
Contract, or (c) Execution of the contract. Any such
event is defined grounds for the immediate cancellation
of this Contract and for such additional actions, civil
and/or criminal as may be appropriate.

18. Confidentiality

пропозиція, виплата, заохочення, або будь-яка
користь, що
носить незаконний або корупційний
характер,
є
абсолютно
неприпустимою
в
безпосередньому або опосередковано зв’язку із
заохоченням або винагородою, пов’язаними з (а)
тендерами, (б) складанням договору, або (в)
виконанням договору. Будь-яка така подія визнається
підставою для негайного розірвання цього Договору і
для додаткових дій, пов’язаних
з можливою
цивільною та /або кримінальною відповідальністю.
17.2. Підписавши даний Договір, Постачальник
підтверджує, що прочитав, зрозумів і готовий
дотримуватися Політики NIRAS «Бізнес-цілісність та
етика»,
що
представлена
на
сайті
NIRAS
http://niras.com/about-niras/corporate-socialresponsibility/, що стосуються корупції, ухилення від
сплати податків, шахрайства, сучасного рабства і
торгівлі людьми, дискримінації, домагань, конфліктів
між собою та зобов'язання обслуговувати клієнтів та
інших осіб з повагою, досконалістю та доброчесністю.
18. Конфіденційність

All information which comes into the Supplier’s
possession or knowledge in connection with this Contract
is to be treated as strictly confidential. The Supplier
should not communicate such information to any third
party without the prior written approval of NIRAS. These
obligations shall survive the expiration or termination of
this Contract.

Уся інформація, що потрапляє до Постачальника або
стає йому відомою у зв’язку з цим Договором,
вважається суворо конфіденційною. Постачальник не
буде повідомляти таку інформацію будь-якій третій
стороні без попередньої письмової згоди NIRAS. Ці
зобов’язання залишаються в силі після завершення
або припинення дії цього Договору.

19. Notices

19. Повідомлення

Any notice given pursuant to this Contract will be
sufficiently given if it is in writing and delivered, or sent
by prepaid post or fax to the other Party at the following
address:
NIRAS:
Box 70375
107 24 Stockholm, Sweden
Supplier: _________
Notices sent via e-mail as scan copies signed and
stamped hardcopy are acceptable if they don’t change
any clause of this Contract:
NIRAS: ulead.procurements@niras.com
Supplier: _______________

Будь-яке повідомлення в рамках Угоди вважається
наданим відповідним чином за умови його надання у
письмовій формі і доставки, або надсилання поштою
чи факсом іншій Стороні за адресою:
NIRAS:
Box 70375
107 24 Stockholm, Sweden
Постачальник: ___________
Повідомлення електронної поштою у формі сканованої
копії паперового документу є прийнятним, якщо воно
не вносить змін до будь-якого положення Угоди:
NIRAS: ulead.procurements@niras.com
Постачальник: _______________

20. Use of NIRAS Name

20. Використання назви NIRAS

The official logo and name of NIRAS may only be used
by the Supplier in connection with this Contract and with
the prior written approval of NIRAS.

Використання офіційного логотипу та назви NIRAS
дозволяється
Постачальникові лише у зв’язку з
наданням Послуг та за умови попередньої письмової
згоди NIRAS.

21. Assignment and Subcontracting

21. Передоручення та субпідряди

17.2. By signing this Contract the Supplier confirms to
have read, understood and be willing to fully comply with
NIRAS’ Business Integrity and Ethics Policy, as
presented on NIRAS' website http://niras.com/aboutniras/corporate-social-responsibility/
that concern
corruption, tax evasion, fraud, modern slavery and
human trafficking, discrimination, harassment, conflicts
of interest, and commitment to serve clients and others
with respect, excellence and integrity.
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21.1. The Supplier shall not assign or subcontract the
Contract or any work under this Contract in part or all,
unless agreed upon in writing in advance by NIRAS. Any
subcontract entered into by the Supplier without
approval in writing by NIRAS may be cause for
termination of the Contract.

22. Waiver

21.1. Постачальник не передоручає або не передає
субпідрядникам, повністю або частково, будь-які
роботи за цим Договором за відсутності попередньої
письмової згоди NIRAS. Укладання Постачальником
будь-якого субпідряду без письмової згоди NIRAS
може бути підставою для припинення дії цього
Договору.
21.2. У деяких виняткових випадках, за попередньої
письмової згоди NIRAS, окремі посади та частина робіт
за
Договором
можуть
бути
передоручені
субпідрядникам. Незважаючи на вказану письмову
згоду, Постачальник не звільняється від будь-якої
відповідальності або зобов'язань за цим Договором, а
також не створює будь-яких договірних відносин між
субпідрядниками
та
NIRAS.
Постачальник
залишається зобов’язаним та відповідальним за цим
Договором і несе безпосередню відповідальність
перед NIRAS за будь-яке неналежне виконання робіт
субпідрядниками. Субпідрядник не має підстав для
позову проти NIRAS за будь-яке порушення договору
субпідряду.
22. Відмова

Failure by either Party to insist in any one or more
instances on a strict performance of any of the provisions
of this Contract shall not constitute a waiver or
relinquishment of the right to enforce the provisions of
this Contract in future instances, but this right shall
continue and remain in full force and effect.

Недотримання будь-якою із Сторін чіткого виконання
будь-якого з положень цього Договору в одному або
більше випадках не означає відмову від права
вимагати дотримання положень цього Договору у
майбутньому, це право продовжується і залишається у
повній силі та дії.

23. Severability

23. Незалежність частин Договору

If any part of this Contract is found to be invalid or
unenforceable, that part will be severed from this
Contract and the remainder of the Contract shall remain
in full force.

Якщо будь-яка частина цього Договору виявляється
нечинною або такою, що не може виконуватись, то
така частина вилучається з Договору, а всі інші
частини Договору залишаються повністю чинними.

24. Entirety

24. Повнота Договору

This Contract and any Annexes embody the entire
agreement between the Parties and supersede all prior
agreements and understandings, relating to the subject
matter of this Contract, if there are any.

Цей Договір та будь-які Додатки до нього втілюють у
собі повну угоду між Сторонами і замінюють усі
попередні угоди і домовленості, що відносяться до
предмета цього Договору, якщо такі є.

25. Final Clauses

25. Прикінцеві положення

25.1. This Contract will enter into force upon signature
by all the Parties and shall remain in force until
completion of all obligations of the Parties under this
Contract
25.2. Amendments to this Contract may be made by
mutual agreement in writing between all the Parties
25.3. The languages of this Contract are English and
Ukrainian. The English version shall prevail in the event
of any discrepancies between the two languages.

25.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його
підписання всіма Сторонами. Він залишається в силі до
моменту виконання усіх зобов'язань Сторін за цим
Договором.
25.2. Внесення змін у цей Договір може бути зроблено
в письмовій формі за взаємною згодою всіх Сторін.
25.3. Мовами цього Договору є англійська та
українська. У випадку розбіжностей між двома
версіями, англійській версії надаватиметься перевага.

21.2. In certain exceptional circumstances by prior
written approval of NIRAS, specific jobs and portions of
the Contract may be assigned to a subcontractor.
Notwithstanding the said written approval, the Supplier
shall not be relieved of any liability or obligation under
this Contract nor shall it create any contractual relation
between the subcontractor and NIRAS. The Supplier
remains bound and liable there under and shall be
directly responsible to NIRAS for any faulty performance
under the subcontract. The subcontractor shall have no
cause of action against NIRAS for any breach of the
subcontract.
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26. Signatures / Підписи сторін
For the Supplier / Від Постачальника
__________________
For NIRAS/ Від NIRAS
___________________

Annex 1 / Додаток 1
List of Hromadas – recipients of Goods and Services / Перелік Громад – отримувачів Товарів та
послуг

Region

Code
of AH

Name of
AH

Name of AH (ukr)

Address

Signatures / Підписи сторін
For the Supplier / Від Постачальника

For NIRAS / Від NIRAS

__________________

___________________

Annex 2 / Додаток 2
Price-list of Goods / Прайс-лист Товарів
Items
Goods
ID

A
B
x
*the
B3.1
B3.2
B3.3

Country of Price per Quanorigin
unit (EUR, tity
exclude
VAT) *

Total Price Warranty terms
(EUR,
in months
excluding
VAT)
(if applicable)

TOTAL AMOUNT OF GOODS

X

X

X

X

TOTAL AMOUNT OF LOGISTIC
SERVICES
TOTAL PRICE OF TENDER (A+B)

X

X

X

X

X

X

X

X

price includes the cost of related services / ціна включає вартість таких супутніх послуг:
Packing / Пакування
User manual providing / Надання інструкції користування
Warranty sheet providing / Гарантійний лист
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Total amount (EUR, excluding VAT, in writing): _________EUR (_____________)
Загальна вартість (євро, без ПДВ, сума прописом): ________ євро (___________)
Signatures / Підписи сторін
For the Supplier / Від Постачальника

For NIRAS / Від NIRAS

__________________

___________________

Annex 3 / Додаток 3
Specification of the related services / Специфікація супутніх послуг

Code
B3.1

Related Service /
Супутня послуга

B3.4

B3.5

B3.6

Значення

Packing / Пакування

The packing should ensure the
integrity and safety of Goods

Пакування має забезпечувати
цілісність та збереженість Товару

User manual, License
providing / Надання
інструкції користування
і ліцензій

Supplier shall provide Goods with
the user manuals and other
instruction provided by the
manufacturer (in Ukrainian and/or
Russian)
Supplier must provide clear
instructions for the correct
installation of the sign items on
different types of surfaces and with
the use of different fasteners
(preferably the "barrel" fastening
option should be used)

Постачальник має надати Товар з
інструкцією користування та/або
іншими інструкціями від Виробника
(Українською та/або російською
мовою)
Постачальник має надати чіткі
інструкції для правильного
встановлення ознакування на різних
типах поверхонь та з використанням
різних кріплень (бажано застосування
кріплень типу «бочка»)

Warranty sheet providing
/ Гарантійний лист

Supplier should provide the sealing
and signed warranty sheet with
addresses of service centres

Постачальник має забезпечити
завірений його печаткою та
підписаний гарантійний лист з
адресами сервісних центрів

Transportation /
Транспортування

The transportation to the points of
delivery is the responsibility of
supplier

Транспортування до місць доставки є
відповідальністю Постачальника

Loading – Unloading /
Завантаження розвантаження

The supplier should ensure the
loading and unloading services for
Goods

Постачальник має забезпечити
послуги завантаження та
розвантаження Товару

Insurance / Страхування

The insurance during the all stages
of delivery processes is
responsibility of supplier. All
defects and problems with goods
should be eliminated before
transferring goods to the
beneficiaries

Страхування протягом всіх етапів
процесу доставки є відповідальністю
постачальника. Всі дефекти та
проблеми товарів має бути
ліквідовано перед передачею товарів
бенефіціарам

B3.2

B3.3

Meaning

Signatures / Підписи сторін
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For the Supplier / Від Постачальника

For NIRAS / Від NIRAS

__________________

___________________

Annex 4 / Додаток 4
Price-list of logistics services and delivery schedule / Прайс-лист логістичних послуг та графіку
постачання

Code of AH

Total units for
delivery

Name AH

Price of
Logistic
Services
(EUR,
exclude
VAT)*

Period of delivery

x
Total
x
* the price includes the cost of such related services / ціна включає вартість таких супутніх послуг:
B3.4 Transportation / Транспортування
B3.5 Loading – Unloading / Завантаження – розвантаження
B3.6 Insurance / Страхування
Signatures / Підписи сторін
For the Supplier / Від Постачальника
__________________

For NIRAS / Від NIRAS
___________________

Annex 5 / Додаток 5

TOTAL

F-32.2

F-32.1

F-31.9

F-31.8

F-31.7

F-31.6

F-31.5

F-31.4

F-31.3

F-31.2

F-31.1

F-30.4

F-30.3

F-30.2

F-30.1

F-28

F-26

F-25

F-24

F-23

Full Address for
delivery

Name of AH

AH code

Points for delivery of Goods / Місця доставки Товарів

TOTAL

Signatures / Підписи сторін
For the Supplier / Від Постачальника
__________________

For NIRAS / Від NIRAS
___________________

Annex 6 / Додаток 6
Template of Agreement to this Contract / Зразок додаткової угоди до цього Договору
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AGREEMENT # ___________-[SKL code]
УГОДА № ____________- [SKL code]
To the Contract # ___________ dated: ___ _______ 2020
до Договору № _______________ від ___ _________ 2020 року
Hromada’s Name: insert Name the Hromada
Назва громади – реціпієнта: додайте назву Громади
The text of agreement and its annexes based on the draft of the contract and annexes

Signatures / Підписи сторін
For the Supplier / Від Постачальника
__________________

For NIRAS / Від NIRAS
___________________

Annex 7 / Додаток 7
Technical specifications of Goods / Технічна специфікація товарів
Goods ID
/ Код
Товару

Name of Goods
/ Назва товару

Detailed Specification goods (brand, detailed characteristics, etc.)

Signatures / Підписи сторін
For the Supplier / Від Постачальника
__________________

For NIRAS / Від NIRAS
___________________

Annex 8 / Додаток 8

Advance Payment Guarantee (Bank Guarantee)
To:

NIRAS AB, [Address of NIRAS]

Contract: [UA-NIRAS-……]: [Insert the name of the procurement from Procurement Document]

We have been informed that [name of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") has entered into
Contract No. [UA-NIRAS-……] dated [date] with you, for the [Insert the name of the procurement from
Procurement Document] (hereinafter called "the Contract").
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Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, an advance payment in
the sum of [amount in figures & in words in EUR] is to be made against an advance payment guarantee

At the request of the Supplier, we [name of Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or
sums not exceeding in total an amount of [amount in figures and in words in EUR] upon receipt by us of
your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Supplier are in breach
of their obligation under the Contract because the Supplier have used the advance payment for purposes
other than toward providing the required Goods and Services under the Contract.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of
Goods to be supplied thereunder or of any of the Contract documents which may be made between
NIRAS AB and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we
hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the
Contract until NIRAS AB receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,
Signature and seal: _____________________________
Name of Bank/Financial Institution: ___________________________
Address: __________________________________
Date: ___________________________________

Annex 9 / Додаток 9

Performance Security (Bank Guarantee)
To:

NIRAS Sweden AB, [Address of NIRAS]

WHEREAS [name and address of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) has undertaken, in
pursuance of Contract No. [UA-NIRAS-……] dated [date] to execute [Insert the name of the procurement
from Tender Document] (hereinafter called “the Contract”);
AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with
a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his
obligations in accordance with the Contract;
AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;
NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the
Supplier, up to a total of [amount of Guarantee in EUR] [amount in words in EUR], such sum being
payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we
undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums
within the limits of [amount of Guarantee in EUR] as aforesaid without your needing to prove or to show
grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.
We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us
with the demand.
We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of
the Goods to be performed thereunder or of any of the Contract documents which may be made
between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and
we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.
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This Guarantee shall be valid until a date 28 days from the date of issue of the final certificate of
completion.

Yours truly,
Signature and seal: _____________________________
Name of Bank/Financial Institution: ___________________________
Address: __________________________________
Date: ___________________________________

Appendix III. Using the SmartME system
III.1. Registration in system and resolving technical issues
For registration in SmartME system please visit the website https://smartme.adalia.fi/supplier/login/ULEAD. The following form will appear:

After filling in the form (all the fields should be filled in), please press the “REGISTER” button and check
the registration confirmation message in your e-mail box. Please confirm the registration by following
the instructions in the e-mail.
After this you can login to the system by using the link: https://smartme.adalia.fi/login.
After successful login you can see the following main screen of your account in SmartME system:
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Please pay attention that if any technical problem has occurred (you are not allowed to
register/login the SmartME system, can’t upload correct files of fill the forms, etc.), please
contact us by e-mail: ulead.procurements@niras.com

III.2. Fill the tender forms and file uploading
After successful login you will see the main menu of your personal account as below:

In “tender notice” you will find all the accessible procurements with deadlines for submission of the
tender:
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After that you can choose the procurement you would like to take part in by pressing on string with the
procurement description and push “Apply now” for preparing and submission of the tender:

You will be moved to the tender “environment”. The form will be saved as the draft only after pressing
the “Save as draft” button:

You can find the saved forms in “My tenders” menu for preparing and submitting of the tender:

Reference number:

16 September 2020

www.niras.se

UA-NIRAS-SG-2020-3.03-2

If your tender doesn’t contain all demanded data and files, you will be able to see all the errors in the
beginning of the tender form:

Please note that the system will not allow you to submit the tender before correction of all
the errors. Also, the system will not allow you to submit the tender after the submission
deadline (field "closes" at the date and time specified in procurement document). All drafts of
tender proposals not submitted before the deadline will be rejected.

III.3. Submitting the tender
The tender shall be submitted by pressing the button “Submit”:
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To approve tender submission, please press the button “Yes” in the dialog box.
Please, submit your tenders in advance to avoid risk of any technical problems with submission of your
tenders “in last minute”.

III.4. Clarifications
If any questions appear, you can send the request in the SmartME system by using the button
“Support”:

In this menu you can see all your requests that have been done and view all the answers. The
notification about new answer will be send to you (by e-mail in your account) immediately after placing
the answer in the SmartME system:
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To create a new request, choose the button “General support form”

Please type your request in the field “Question” and push the button “Save” as shown below.

After sending the request and refreshing the page of your browser (F5 button), you will see your new
request on “Support” page:

Please pay attention to the following:
1. Each request should contain the procurement reference number and the name of tenderer. You can
find this information under “My tender”
(for example – “UA-NIRAS-MB-2020-3.03. Supplying the Mobile Administrative Service Centers”):
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2. To access the answers to submitted requests, save the draft form for filling and submission of tender
at least once. If you can see the row with the tender in the list of “My tender”, you are included for
receipt of any updates and clarifications to procurement document for this particular tender:

Questions and Answers viewing
The answer will be appearing in the menu “Support” in section “Frequently asked questions” in the row
named by full name of procurement procedure, for instance – “UA-NIRAS-MB-2020-3.03. Supplying the
Mobile Administrative Service Centers, round 3 / last update - 14 July 2020”.
The date after the name of procurement shows you the date of last answers for the questions of
tenderers for this procurement procedure.

Please, find the procurement procedure you interested for, click the left button of the mouse on the
appropriate name and you will see all the questions and answers of this procurement procedure:
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One more click of the left button of mouse on the name closes the Q&A for this procurement procedure:

Appendix IV. Price and Payments
Code

C1

C2

C3

Requirements

Вимоги

NIRAS preferred payment schedule is defined in
clause 3.2 of Draft of the Contract (Appendix II of
this Procurement Document)
In Form-3 “Price list” Tenderer may define the
amount of advance payment.

Переважний для NIRAS графік оплати визначається в
пункті 3.2 проекту договору (Додаток ІІ цієї тендерної
документації)

Tenderer in Form-3 “Price list” has to mention
prices for item of Goods including the costs of the
following related services (from the section I.4):
B3.1 Packing / Пакування
B3.2 User manual providing / Надання інструкції
користування
B3.3 Warranty sheet providing / Гарантійний лист

Учасник має у формі 3 «Прайс-лист» зазначити ціни за
одиниці товару з врахуванням вартості наступних
супутніх послуг (з розділу І.4):
B3.1 Packing / Пакування
B3.2 User manual providing / Надання інструкції
користування
B3.3 Warranty sheet providing / Гарантійний лист

Prices of logistic services (B3.4 Transportation /
Транспортування, B3.5 Loading – Unloading /
Завантаження – розвантаження, B3.6 Insurance /
Страхування) shall be calculated by Tenderer
according to the data in the section I.6, and shall be
defined:
- in details - in the Form-7 «Logistic Price List»,
- as total amount - in the Form-3 “Price list” (row В)

Ціна логістичних супутніх послуг (B3.4 Transportation /
Транспортування, B3.5 Loading – Unloading /
Завантаження – розвантаження, B3.6 Insurance /
Страхування) розраховується учасником на підставі
даних розділу І.6 і має бути зазначена:

Appendix V. Tender preparation

У Формі 3 «Прайс-лист» Учасник має зазначити
обраний ним обсяг авансового платежу.

- детально - у формі 7 «Вартість логістики»;
- загальною сумою - у формі 3 «Прайс-лист» (рядок В)
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V.1. Common rules of preparing the documents of the tender
The Tender shall be prepared according to all the requirements of this Procurement Document.
Each document shall be prepared as the original/copy (according to the requirement of this section V.2V.4 below).
Complete package of documents shall be furnished. All forms shall be filled and signed (and sealed with
legal entity’s stamp if applicable) correctly on each page of the Tender, otherwise the Tender shall be
rejected.
All the signed documents shall be scanned and saved as separated pdf files for electronical submission in
SmartME system.
Some additional docx and/or xlsx files could be asked for making evaluation process easier (see the tables
in sections V.2 – V.4).
All the files shall be named according to the file names instructions in sections V.2-V.4 below.
The Form-4 shall be prepared in SmartME directly.
On contract signing stage, the successful Tenderer shall download the Form-4 from SmartME system, print
and sign it. The successful tenderer shall include the printed and signed Form-4 in hardcopy of its Tender.

V.2. Table of documents – Qualification part of tender
The documental evidence for the qualification of the Tenderer is the following:
No.
1
2
3

Document*
Original of Tender Form (Form-1) (file name – “1. Official tender
form.pdf”)
Original of Tender checklist (Form-8) signed by Tenderer (file name –
“2. Checklist.pdf”)
Original of tender guarantee (Form-2) (file name – “3. Tender
guarantee.pdf”)

Requirements
Mandatory
Mandatory
Mandatory

Vendor Information Sheet (Form-4) – electronical form is filled in
SmartME system with references on similar contracts confirming
tenderer’ compliance with the section 3.7.
4

5
6

7

8

9.1

9.2

10

Please note, a proof from the successful tenderer that the
reference assignments have been implemented to the full
satisfaction of the client (as per pt. 3.7) should be delivered to
NIRAS
Original of letter of Compliance signed by Tenderer (Form-5) (file
name – “5. Letter of Compliance.pdf”)
Original of Declaration of Honor signed by Tenderer (Form-9) (file
name – “6. Declaration of Honor.pdf”)
Original of notarized Power of attorney for signing the Tender by an
authorized representative of Tenderer
(file name – “7. PoA.pdf”)
Copy of extract from the state register of legal persons of Ukraine or
other document confirming tenderer compliance with the registration
requirements according to section 3.1 of Procurement document (file
name – “8. Registry.pdf”)
Copy of the extract from the Register of VAT-payers of Ukraine or
other document confirming tenderer compliance with the VAT
registration requirements according to section 3.2. of Procurement
document (file name – “9. VAT.pdf”)
Copy of the extract from the Register of single tax-payers of Ukraine
to confirm tenderer compliance with requirements according to section
3.2. of Procurement document (file name – “9. TIN.pdf”)
Original of bank accounts information (original official bank information
about account of Tenderer in Euro)
(file name – “10. Bank accounts.pdf”)

Mandatory

Mandatory
Mandatory
Mandatory in case the Tender is
signed not by officially empowered
(by statute or charter) manager of
the company
Mandatory

Mandatory for VAT-payers

Mandatory for single tax-payers

Mandatory
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No.

11

12

13

14

Document*
Copy of annual financial statements (balance sheet and income
statement) of Tenderer submitted to tax authorities (for Tenderers
reporting to the Tax Authority of Ukraine the copy of receipt #2 should
be attached) according to the section 3.3 of this Procurement
Document (names of files – “11. FinStatement - 2017.pdf”, “11.
FinStatement - 2018.pdf”, “11. FinStatement - 2019.pdf”)
Notarized copy of the Company Statute of Tenderer (file name – “12.
Statute.pdf”). The Tenderer who doesn't have this document according
to the legislation of country of Tenderer's origin shall provide the
written and signed explanation.
Original of certificate of the State Fiscal Service of Ukraine on
absence of arrears of payments, the control over which is entrusted to
the supervisory authorities issued no earlier than 15 days before the
tender submission
or other document confirming tenderer compliance with payment taxes
requirements according to paragraph 3.2 of the Procurement
document (file name – “13. Absence of tax debts.pdf”). For tax payers
registered in Ukraine printed electronic version of the certificate,
signed and stamped by Tenderer may be considered accepted
Copy of documents proving agreement between Tenderer and its
subcontractors in case the Tenderer intends to involve subcontractors
in contract implementation (file name - “14. Subcontract.pdf”) and the
copies of subcontractors documents for pt 5-13. (file names “14.5.
Letter of Compliance.pdf” , …, “14.13. Management system.pdf”)

Requirements

Mandatory

Mandatory (for legal entities)

Mandatory

Mandatory if subcontractors are
involved

* - “Original” means that a document shall be provided in original hardcopy during the evaluation process if
requested by NIRAS. The winner of the procurement will be asked to provide the original hardcopy of all the
documents marked with “original” in the table above

V.3. Table of documents – Technical part of tender
The documental evidence for the eligibility of goods and services is the following:
No.

15

16

17

18

Document*
Original of compliance with procurement document requirements
(Form-6) - detailed specification of goods and other detailed
characteristics of Goods and services offered by Tenderer and their
accordance with the Procurement document requirements (file names “15. Detailed specification.pdf” and “15. Detailed specification.docx”
**)
Originals of the official letters of manufacturers OR/AND the letters
from manufacturers or official representations of manufacturers in
Ukraine to confirm compliance with the clause B6 of chapter I.2 of the
Procurement Document (names of files – “16. Manufacturer
letter1.pdf”, 16. Manufacturer letter2.pdf”,…., “16. Manufacturer
letterK.pdf”)
Original of the official letter with service centres contacts in Ukraine
(names of files – “17. Service Centres1.pdf”,17. Service
Centres2.pdf”,…., “17. Service CentresL.pdf”)
Copy of additional supporting documents, certificates, etc. for the
Goods (names of files – “18. Supported docs1.pdf”, “18. Supported
docs 2.pdf”,…., “18. Supported docsF.pdf”)

Requirements

Mandatory

Mandatory

Mandatory

Optional

* - “Original” means that a document shall be provided in original hardcopy during the evaluation process if
requested by NIRAS. The winner of the procurement will be asked to provide the original hardcopy of all the
documents marked with “original” in the table above
** - the Tenderer is asked to provide the Word-format file for No.15 with the content equivalent to pdf-file (the
pdf-file is prevailed in case of any differences).

V.4. Table of documents – Commercial part of tender
The documents for the commercial part are the following:
No.

Document*

Requirements
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Commercial Part
Original of the Price List (Form-3) (file names – “19. Price list.pdf” and
19
“19. Price list.docx” **)
Original of the Logistic Price List (Form-7) (file names – “20.
20
Logistic.pdf” and “20. Logistic.docx” **)

Mandatory
Mandatory

* - “Original” means that a document shall be provided in original hardcopy during the evaluation process
if requested by NIRAS. The winner of the procurement will be asked to provide the original hardcopy of all the
documents marked with “original” in the table above **
** - the Tenderer is asked to provide the Word-format files for No.19-20 with the content equivalent to
pdf-files (the pdf-files is prevailed in case of any differences)

Appendix VI. Sample forms
Form-1. Tender Form (given as a separate file)
Form-2. Tender Guarantee (given as a separate file)
Form-3. Price List Form (given as a separate file)
Form-4. Vendor Information Sheet (given as an electronic form in SmartME)
Form-5. Letter of Compliance (given as a separate file)
Form-6. Compliance with procurement document requirements (given as a separate file)
Form-7. Logistic price list (given as a separate file)
Form-8. Tender checklist (given as a separate file)
Form-9. Declaration of Honor (given as a separate file)

