
Тендерне завдання
на закупівлю сортувальників банкнот для відділень АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Технічні вимоги до предмету закупівлі:
Найменування технічних характеристик предмету закупівлі Вимоги

1 Обов'язкові види валют: UAH, RUB, USD, EUR так

2
Швидкість у всіх режимах сортування (за номіналом, за 
орієнтацією, за зношеністю, за роком емісії), банкнот / хвилину, 
не менше, 

1200

3 Приймальних бункерів (накопичувальний  і реджект) 2
4 Місткість завантажувального бункеру, банкнот, не менше 300
5 Місткість накопичувального бункеру, банкнот, не менше 200
6 Місткість реджект бункеру, банкнот, не менше 100
7 Наявність вбудованого рідкокристалічного дисплею так

9
Оновлення програмного забезпечення бібліотек валют на місці 
експлуатації, без переміщення сортувальника в сервісний центр

так

11
Сканування всієї площі банкноти лінійним датчиком (аналіз 
повного зображення банкнот) ширина, не менше

190 мм

12
Сканування банкнот датчиками з двох сторін банкноти та на 
наскрізне проникнення

так

13 Сканування інфрачервоними датчиками з двох сторін банкноти так

14
Роздільна здатність інфрачервоних датчиків (кількість крапок на 1
дюйм), не менше

400 dpi

15 Сканування магнітним датчиком всієї площі банкноти так
16 Магнітний датчик, ширина сканування, не менше 170 мм
17 Ультрафіолетове сканування так

18
Наявність оптичного датчика для поділу банкнот на «придатні-
зношені»

так

18
Наявність датчика, що дозволяє визначити наявність скотчу 
розміром від 8х 25 мм і товщиною понад 35 мікрометрів

так

19 Фасовка з довільною (заданою) кількістю, банкнот так
20 Наскрізний перерахунок змішаної пачки так
21 Сортування банкнот за роком емісії так
22 Сортування банкнот за номіналами так
23 Сортування банкнот по орієнтації так

24
Сортування банкнот національної валюти за ступенем 
зношеності.  

так

26
Можливість установки значень параметрів зношеності банкнот з 
зовнішнього інформаційного носія

так

27 Наявність інтерфейсного окремого роз’єму USB або  RS-232 так
28 Напруга живлення 220 В±10%

29
Габаритні розміри  (не більше) 300 мм (Ш) x 330 мм (Г) x 355 мм 
(В), (+/-) 5%

30 Обладнання є новим без попередньої експлуатації. так

31 Рік випуску обладнання 2020-2021

32 Гарантійний термін не менше, місяців 24

Перелік документів, які подаються учасниками тендеру до «06» травня 2021 року за
адресою 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7:



- Заявка на участь у тендері за встановленою формою (Додаток 1 до Правил для учасників
тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
-  Тендерна  пропозиція  за  встановленою формою (Додаток  2  до  Правил  для  учасників
тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
- Меморандум про не підтримання корупції (Додаток 5 до Положення про порядок 
проведення закупівель товарів, робіт, послуг в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»);
-  Опитувальний  лист  юридичної  особи з  додатками  №1 та  №2 до  нього (за  формами
наведеними у Додатку №3 до Правил для учасників тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
Додаток №2 до Положення про аусорсинг в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК);
- Опитувальний лист клієнта фізичної особи-підприємця/особи, яка провадить незалежну
професійну діяльність з додатком 1 до нього  (за формами наведеними у Додатку №4 до
Правил для учасників тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Додаток №2 до Положення про
аусорсинг в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК);
Інші документи (належним чином завірені копії), які необхідно надати:
1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи –
підприємця. 
2. Чинна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців.
3. Статут (для учасників – юридичних осіб).
4. Довідка в довільній формі із зазначенням: найменування, банківських реквізитів
(назва банку, МФО, поточний рахунок), системи оподаткування, індивідуального
податкового номера платника ПДВ;
5. Дозвільні документи (якщо їх отримання передбачено законодавством);
6. Документи, передбачені п.п.2.3.5 (копія свідоцтва платника податку), 2.3.7 (фінансову
звітність  за  два  попередні  роки,  розшифровку  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості; довідку про структуру доходів), 2.3.8 (актуальну станом на дату довідку з
обслуговуючого  банку),  2.3.9  (підтвердження  відсутності  арешту  на  його  майно  та
відсутності  щодо  нього  процедури  відновлення  платоспроможності  боржника  або
визнання його банкрутом) п.2 Правил для учасників тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
(Додаток №1 до Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт, послуг в
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»).
Умови оплати та строк поставки: 
Очікувана вартість: 400 000 грн. 
Кількість:  6 одиниць.
Форма оплати: безготівкова. 
ПДВ: з ПДВ 
Валюта: українська гривня 
Строк поставки: 20 робочих днів після оплати. 
Умови  оплати:  Попередня  оплата  50  %  після  підписання  Сторонами  договору  та
отримання рахунку від Постачальника, 50% після підписання Акту приймання-передачі.
 Контактні  дані  відповідальної  особи  Банку:  Касьян  Тетяна  Валентинівна,  заступник
начальника Управління контролю операційної діяльності АКБ "Індустріалбанк"
 Тел.: +380 50 445 95 19 kasyant  v@industrialbank.ua

Начальник управління 
контролю операційної діяльності                                                                          О.П. Білик
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