ОГОЛОШЕННЯ
(від 02 лютого 2021 року)
Про проведення тендеру на закупівлю товарів, а саме пластикових карток MasterCard
Standard debit міжнародної платіжної системи MasterCard в 2021 році.
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі – Банк) ініціює тендерну процедуру з визначення
постачальника товарів, а саме пластикових карток MasterCard Standard debit міжнародної
платіжної системи MasterCard в 2021 році.
Технічні вимоги до пропозицій, що враховують особливості та специфіку даного
тендеру:
- пластикові картки MasterCard Standard debit міжнародної платіжної системи
MasterCard з магнітною стрічкою та дуальним чипом;
- тираж - 30 000 шт.;
- підтримка системою OpenWay.
Критерії оцінки пропозицій: перевага надається пропозиціям, які відповідають
технічному завданню з найкращим співвідношенням ціни та якості.
Умови подачі пропозицій:
Важливо!
Повідомити Банк письмово та надати копії дозвільних документів, передбачених законодавством
для проведення даного виду діяльності (постачання Товарів), у тому числі відповідних
сертифікатів.
Умови оплати:
1. Попередня оплата 90 % після підписання Сторонами договору та отримання рахунку від
Постачальника. Остаточний розрахунок 10% за фактом поставки Товару протягом терміну,
визначеного умовами договору.
2. Форма оплати: безготівкова форма оплати.
Умови поставки:
1. Придбання пластикових карток.
2. Поставка здійснюється на умовах, погоджених в договорі між Банком та переможцем тендеру.
Запропонована вартість товару повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких
посилань, обмежень або застережень. Невраховані у вартості витрати учасника оплачуватися
замовником окремо не будуть.
Правила для учасників тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
Додаток 1 до Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт, послуг в АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК»
Перелік документів, які подаються учасниками тендеру до «08» лютого 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 за формою, встановленою Банком;

Опитувальний лист клієнта фізичної особи – підприємця/особи, яка провадить
незалежну професійну діяльність за формою, встановленою Банком;
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, роз шифровку 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 майна та відсутності
на 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»
Контактні дані відповідальної особи банку
Доценко Денис Леонідович,
тел. 098-354-65-20,
dotsenkodl@industrialbank.ua,
Турик Людмила Василівна,
тел. (067) 444-89-35,
turyklv@industrialbank.ua.

