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ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» у зв’язку із намірами
щодо оголошення процедури відкритих торгів на закупівлю послуг з
постачання та впровадження Автоматизованої системи контролю оплати
вартості послуг з паркування у місті Києві, що складається з програмноапаратного комплексу, та з урахуванням вимог Закону України №2262-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
сфери паркування транспортних засобів», здійснює збір цінових пропозицій.
Цінові пропозиції приймаються у строк до 15 год. 00 хв. 16.08.2019 в
електронному вигляді (скановані документи з підписом уповноваженого
представника контрагента, печаткою, за наявності) на електрону пошту
КП «Київтранспарксервіс» info@ktps.kiev.ua. Після вказаної дати цінові
пропозиції розглядатися не будуть.
Вимоги до поставки програмно-апаратного комплексу визначені
технічним завданням до Автоматизованої системи контролю оплати
вартості послуг з паркування у місті Києві (додаток 1) та переліком
обладнання, наведеним нижче.
Цінову пропозицію необхідно подати в розрізі кожної складової
програмно-апаратного комплексу.
Програмно-апаратний комплекс
Кількість
1. Програмне забезпечення згідно
технічного завдання:
1.1. Програмне забезпечення оплати та
обліку

1

1.2. Програмне забезпечення контролю

1

2. Технічні засоби:
2.1. Планшети

177

2.2. Портативні принтери

177

2.3. Додаткові джерела живлення
(акумулятори для портативного принтеру)
2.4. Паркувальні автомати

177
312

Строк гарантійного обслуговування складає 24 місяці

Програмне забезпечення поставляється на наступних умовах:
Тип ліцензії:

- невиключна ліцензія
- з правом субліцензіювання
- невідзивна ліцензія
- з передачею вихідного коду
- без передачі авторських прав
- з правом створення копій програмного
забезпечення
- з правом внесення змін до програмного
забезпечення
Період дії ліцензії:
- необмежений період дії ліцензії
Обмеження території дії
- м. Київ
ліцензії:
Варіанти
розміщення
- розміщення на технічному майданчику
програмного забезпечення
Замовника
Оновлення та планове
- включається до вартості ліцензії протягом
технічне обслуговування:
24 місяців з початку дії ліцензії на програмне
забезпечення
Виправлення помилок:
- включається до вартості ліцензії протягом
24 місяців з початку дії ліцензії на програмне
забезпечення
Підтримка:
- включається до вартості ліцензії протягом
24 місяців з початку дії ліцензії на програмне
забезпечення
Строк поставки товарів, виконання робіт та надання послуг:
2019-2020 роки.
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): після
підписання акту приймання-передачі наданих послуг та/або обладнання
упродовж 2019-2020 років за умови бюджетного фінансування.
Цінову пропозицію надати разом із супроводжуючим листом у довільній
формі, з обов’язковим зазначенням:
- загальної інформації про вашу компанію;
- інформації щодо досвіду вашої компанії у постачанні/наданні доступу та
впровадженні аналогів Системи;
- контактної інформації офіційних представників вашої компанії, до яких
можна звертатися для отримання уточнень та роз’яснень згідно з темою даного
Запиту.
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