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Вступ
Ці керівні принципи містять інформацію стосовно мінімальних вимог щодо закупівель (розміщення підрядів) на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги в процесі впровадження проектів та програм, які фінансуються в рамках Німецького Фінансового співробітництва (ФС)	Пояснення термінів, що виділені курсивом, наводяться у Додатку 6.. Ці керівні принципи ґрунтуються на міжнародно-визнаних процедурах і стандартах та застосовуються до усіх поставок товарів, будівельних робіт та супутніх послуг	Консультаційні послуги мають надаватися відповідно до "Керівних принципів щодо призначення консультантів в рамках Фінансового співробітництва Німеччини з країнами-партнерами"., які фінансуються повністю або частково за рахунок коштів Німецького ФС.
KfW має відповідальність за все суспільство та вважає сталість у проектах і програмах, які вона підтримує, за генеральну мету своєї місії. Розробка, впровадження та послідуюча експлуатація проектів і програм, що підтримуються KfW Entwicklumgsbank (Банком розвитку KfW), мають помірковано враховувати економічну ефективність, а також екологічні та соціальні аспекти. У межах можливостей систем партнерів, ці аспекти можуть розглядатися по-різному під час відбору фірм та / або при оцінці тендерних заявок.
Закупівлі (розміщення підрядів) на поставки товарів, будівельних робіт та супутніх послуг у рамках ФС завжди здійснюються відповідальною за впровадження проекту організацією ("організацією-виконавцем проекту" або "замовником"	Надалі, терміни "організація-виконавець проекту" та "організація-замовник договору" використовуватимуться як взаємозамінні, якщо прямо не зазначено інше.), яка в більшості випадків є водночас організацією, що запрошує до участі у тендері. Вона, як правило, підпадає під дію чинного національного законодавства. KfW піклується проте, щоб
	кошти, що залучаються у рамках ФС, використовувалися найбільш економічно та ефективно;
	процес проведення тендерних торгів уможливлював чесну конкуренцію, яка б надавала всім претендентам рівні можливості та забезпечувала відбір найбільш вигідної тендерної заявки і, відповідно, найбільш ефективне використання дефіцитних фондів;
	рішення щодо присудження договорів приймалося зрозумілим та прозорим чином.

Окрім цього KfW здійснює перегляд поданих проектів договорів, щоб упевнитися в тому, що вони дотримуються положень міжнародних торгових практик, які застосовуються у відповідній галузі, особливо питань щодо відповідальності, умов оплати та гарантій, а також в тому, що такі проекти не мають серйозних недоліків чи не містять протиріч, які могли б завадити виконанню проекту	Перелік вимог KfW до інформації та її розгляду міститься в Додатку 1.. У тих випадках, коли ці Керівні принципи вимагають висловлення думки з боку KfW, її позитивний відгук ("відсутність заперечень") є необхідною передумовою для фінансування договору коштом ФС.
KfW підтримує гармонізацію принципів та процедур, що застосовуються у рамках міжнародного співробітництва в цілях розвитку. Відповідно, зазвичай має використовуватися гармонізована стандартна документація для тендерів та договорів, що запроваджується під егідою Міжнародних фінансових організації (МФО).
У виключних випадках, наприклад, для спеціальних програмних ліній, можуть використовуватися інші процедури закупівель. У відповідних випадках KfW також може дійти згоди з організацією-виконавцем проекту, після загальної перевірки системи закупівель організації-виконавця, щодо спрощеної процедури розгляду з боку KfW. Для збереження в архівах документація має подаватися на паперових носіях та в електронній формі (файли у форматі PDF).

Фінансове співробітництво - що це?
Фінансове співробітництво (ФС) - це складова програми Німецького співробітництва у цілях розвитку. Метою ФС є фінансування інвестицій в економічну та соціальну інфраструктуру, боротьбу з бідністю та захист навколишнього середовища в країнах-партнерах шляхом надання кредитів на сприятливих умовах та грантів з федерального бюджету Німеччини, до яких, у випадках, коли це доцільно, долучаються ринкові кошти, залучені KfW. ФС здійснюється KfW за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, або скорочено ФМСЕР (BMZ). Кошти ФС використовуються, між іншим, для розширення водо- та електропостачання, покращення систем охорони здоров'я та освіти, розвитку транспортної інфраструктури та підвищення ефективності сільського господарства. Вони також використовуються для підтримки програм кредитування малих та середніх підприємств та проведення економічних реформ.

	Принципи
Конкурсні торги

В принципі, закупівлі (розміщення підрядів) на поставки товарів та послуг для проектів, що фінансуються коштом ФС, мають здійснюватись організацією-замовником договорів на основі міжнародних конкурсних торгів. За винятком наявності обґрунтованих обмежень в окремих випадках, або якщо не застосовуються причини для виключення, зазначені в параграфі 1.04, не існує жодних обмежень щодо країни постійного місцезнаходження претендента або країни походження товарів та послуг.
	Обмеження принципу міжнародних конкурсних торгів, викладених у Розділі 2, є прийнятними в обґрунтованих випадках тільки за умови попереднього схвалення KfW. Специфічні риси альтернативних форм закупівель, що мають застосовуватись у цих випадках, викладені в Розділі 3. Положення Розділу 2 мають застосовуватися до цих випадків відповідним чином.
	Чесний та прозорий процес проведення торгів, основні стандарти праці
Усі сторони, залучені до процесу закупівель, які фінансуються у рамках ФС, повинні забезпечувати чесну та прозору конкуренцію та принаймні дотримуватися тих Основних стандартів праці МОП, що ратифіковані країною-партнером. Це повинно бути офіційно задокументовано у відповідній декларації про зобов’язання (Додаток 5) усіма сторонами, залученими до процесу проведення торгів. Така Декларація про зобов’язання повинна бути підписана в юридично зобов’язуючій формі належним чином уповноваженими представниками претендента. Неподання такої декларації та невідповідність цим вимогам має призводити до виключення з участі у тендері.

	Правомочні претенденти
Претенденти можуть подавати тендерні заявки, якщо до них не відноситься жодна з наведених нижче підстав для виключення з участі у тендері:

	Участь претендента виключається через санкції, накладені Організацією Об’єднаних Націй, Європейським Союзом або Урядом Німеччини;
	Претендент є залученим або був залучений раніше в якості консультанта до підготовки або впровадження цього проекту. Те ж саме стосується підприємства або особи, яка близько пов’язана з таким претендентом через групу компаній або подібний діловий зв'язок, а також декількох підприємств або осіб, пов’язаних відповідним чином (виключення: У проектах за схемою БЕП (ВОТ) або у проектах “під ключ” участь майбутніх постачальників або виробників може бути навіть бажаною); 
	Неподання декларації про зобов’язання згідно з параграфом 1.03;
	Претендент юридичним чином відсунений від процесу закупівель в країні організаціі-замовника договору на підставі попередніх порушень нормативно-правових положень або шахрайства та корупції;
	Претенденти або субпідрядники, які мають взяти на себе значні обсяги у складі договору, є підприємствами, економічно пов’язаними з організацією-замовником договору в країні-отримувачі та / або контрольованими державою підприємствами, які не є юридично або фінансово незалежними.

	Залучення Консультанта
Протягом процедури закупівлі організація-замовник договору, як правило, користується підтримкою незалежного кваліфікованого консультанта у питаннях підготовки тендерної документації, оцінки тендерних заявок, прийняття рішення про укладення договору, підготовки проектів договірних документів та проведення переговорів з укладення договору.

	Процедури міжнародних конкурсних торгів
Подання документації на розгляд KfW, публікація повідомлення про проведення закупівель та період подання тендерних заявок

Як правило, документація для попереднього кваліфікаційного відбору та тендерна документація має бути надана KfW для розгляду та коментарів у належний час перед запланованою публікацією. KfW має визначити, чи відповідає ця документація за формою та змістом вимогам проекту, кредитним та фінансовим угодам, укладеним для проекту, та положенням цих Керівних принципів щодо закупівель. Серед іншого, вона має забезпечити, щоб період подання тендерних заявок надавав претендентам достатньо часу для ретельної підготовки своїх тендерних заявок та щоб умови процесу закупівель мали нейтральний вплив на конкуренцію.
	Публікація запрошення до участі у тендері здійснюється для того, щоб привернути увагу всіх потенційних претендентів до запланованого процесу закупівель та до можливості взяти в ньому участь. Вона повинна бути здійснена у належний час перед випуском документації для попереднього кваліфікаційного відбору або тендерної документації, за відповідною формою та з зазначенням дати й місця такого випуску. Запрошення до участі у процесі міжнародних конкурсних торгів зазвичай публікується в країні-партнері та у Німеччині, а також, у разі прийнятності, також у міжнародних засобах масової інформації. Така публікація здійснюється за дорученням організації-замовника договору.
	Повідомлення про проведення закупівель повинно бути опубліковане в Німеччині, в базах даних агентства Німецької торгівлі та інвестицій"	Повна назва: Німецька торгівля та інвестиції - Товариство з питань зовнішньої торгівлі та місцевого маркетингу мбХ (Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH) (GTAI) перед або одночасно з його публікацією в будь-якому іншому місці. Для цього організація-замовник договору має надати GTAI текст повідомлення про проведення закупівель та, безкоштовно, копію тендерної документації в повному обсязі, на його вибір, або у вигляді паперової копії у країні-партнері, або у форматі електронних файлів напряму електронною поштою. Публікація є безкоштовною.
	Публікація в країні-партнері, має здійснюватись згідно з правилами та регламентами, що застосовуються в ній по відношенню до організації-замовника договору. Як правило, таке повідомлення публікується в щоденних газетах країни-партнера.

	Кінцеві терміни для підготовки кваліфікаційної документації та для підготовки тендерних заявок повинні враховувати конкретні обставини проекту, його обсяг та рівень складності, а також забезпечувати належну та прозору конкуренцію. В принципі, для процедур попереднього кваліфікаційного відбору має надаватися щонайменш 30 календарних днів, а для подання тендерних заявок - 45 календарних днів.

2.04 Продовження періоду подання тендерних заявок може бути погоджено тільки за виключних обставин. Після попереднього інформування KfW усі претенденти повинні бути повідомлені у письмовому вигляді та у належний час до закінчення первинного строку подання.
	Коментарі організації-замовника договору на запити окремих претендентів протягом періоду подання тендерних заявок мають передаватися усім претендентам у письмовій формі одночасно та у належний термін, який складає щонайменше 14 днів до закінчення періоду подання тендерних заявок.

	Процедура кваліфікаційного відбору
Кваліфікація претендентів має пройти оцінку з урахуванням обсягу та складності проектів. У комплексних та технічно складних проектах, які потребують значних зусиль від претендентів з підготовки своїх тендерних заявок, або у тендерних процесах, які, ймовірно, мали б привернути невиправдано велику кількість тендерних заявок, організація-замовник договору зазвичай проводить попередній кваліфікаційний відбір за погодженням з KfW перед початком самого тендерного процесу. У всіх інших тендерних процесах має проводитися пост-кваліфікаційний відбір (див. розділ 2.2.2).

	Попередній кваліфікаційний відбір
У процесах закупівель з попереднім кваліфікаційним відбором тендерні торги мають проводитися у два етапи. На першому етапі - етапі попереднього кваліфікаційного відбору - подана документація перевіряється з метою визначення того, чи здатні претенденти здійснювати поставки потрібних товарів та виконувати роботи своєчасно та належним чином. В процесі попереднього кваліфікаційного відбору перевіряються наступні основні критерії:

	відсутність причин для виключення (див. критерії, зазначені у параграфі 1.04);
	досвід у виконанні подібних проектів;
	досвід роботи в країні-партнері або у порівняних країнах;
	наявність кваліфікованого персоналу та відповідних засобів і обладнання в достатній кількості;
	належні фінансові можливості.

	Запрошення до участі в попередньому кваліфікаційному відборі має визначати мінімальні вимоги до кваліфікації, матрицю оцінювання та критерії для визначення кількості претендентів, які мають бути запрошені до подання своїх тендерних заявок після проведення кваліфікаційного відбору. Максимальна кількість претендентів залежить від характеру проекту та зусиль, витрачених при підготовці тендерної заявки.

	Пост-кваліфікаційний відбір
У тендерних процедурах з пост-кваліфікаційним відбором кваліфікаційна документація та дійсна тендерна заявка мають зазвичай подаватися одночасно в двох окремих конвертах (процедура "двох конвертів"). На першому публічному засіданні тільки кваліфікаційна документація має відкриватися та перевірятися на предмет повноти, наявності необхідної гарантії щодо тендерної заявки та відповідності кваліфікаційним критеріям. Кваліфікація має оцінюватися відповідно до критеріїв, зазначених у параграфі 2.08.

	Без процедури “двох конвертів” можна обійтися у обґрунтованих виключних випадках, зокрема, у разі закупівлі стандартизованих комерційних товарів або якщо тендерний процес обмежений підприємствами, чия кваліфікація була підтверджена у ході їхньої реєстрації організацією-замовником договору. У такому випадку відповідність необхідним кваліфікаційним критеріям має перевірятись на початку оцінки тендерних заявок.
Звіт про оцінку результатів кваліфікаційного відбору, інформування претендентів
Організація-замовник договору має підготувати деталізований звіт про оцінку за результатами процедури кваліфікаційного відбору. Якщо діяльність організації-замовника договору супроводжує консультант (параграф 1.05), цей звіт повинен включати його підтверджуючий висновок або окремий коментар. У процедурах з попереднім кваліфікаційним відбором звіт про оцінку включає рекомендації організації-замовника договору щодо претендентів, яких треба запросити до участі у тендері. Якщо кваліфікаційним вимогам відповідає більша за максимальну кількість кандидатів (параграф 2.08), їх відбір буде проводитися відповідно до кількості нарахованих балів.
	Звіт про оцінку має надсилатися організацією-замовником договору до KfW. Підтвердження KfW про відсутність заперечень з приводу рекомендацій, які містяться у звіті про оцінку, перед тим, як будуть надіслані запрошення до участі у тендері (в процедурах з попереднім кваліфікаційним відбором), та перед тим, як будуть відкриті тендерні заявки у випадку процедури "двох конвертів", є передумовою для здійснення фінансування товарних поставок та робіт з коштів ФС.
	Після отримання підтвердження КШ про відсутність заперечень організація-замовник договору має негайно поінформувати усіх претендентів про результати проведення оцінки.
Наступні кроки після завершення процедури кваліфікаційного відбору
У процедурах закупівель з попереднім кваліфікаційним відбором претенденти, які були відібрані відповідно до результатів звіту про оцінку, мають бути запрошені подати свої тендерні заявки на другому етапі. У процедурах закупівель з пост-кваліфікаційним відбором на другому публічному засіданні мають бути відкриті тендерні заявки тільки тих претендентів, які відповідають кваліфікаційним критеріям. Процедура відкриття тендерних заявок повинна проводитися згідно з параграфом 2.22. Якщо обійшлося без процедури "двох конвертів" (див. параграф 2.10), після оцінки кваліфікаційних критеріїв мають оцінюватися тендерні заявки тільки тих претендентів, які відповідають кваліфікаційним критеріям.
	Формування тендерної документації
У тендерній документації міститься інформація для претендентів стосовно характеру та обсягу товарів і робіт, які мають бути поставлені, та стосовно умов договору. Вона має бути сформована таким чином, щоб забезпечити чесну та прозору конкуренцію з рівними можливостями для усіх претендентів. З цією метою претенденти мають також бути поінформовані щодо критеріїв відбору і того, яку вагу вони матимуть в процесі проведення оцінки тендерних заявок. Як правило, ці документи повинні містити:

	загальну інформацію про проект і поставки товарів та роботи, які повинні бути забезпечені;
	інформацію щодо виконання тендерного процесу та процедур оцінки;
	типову форму заявки на участь у тендері;
	загальні та особливі умови договору та, у відповідних випадках, проект договору;
	загальні технічні умови договору, нейтральні технічні специфікації з відомістю матеріальних та трудових ресурсів, специфікації або критерії ефективності виконання для договорів, що ґрунтуються на ефективності виконання;
	чітку та повну проектну документацію;
	специфікацію стандартів та вимірювальних систем, що застосовуються;
	зразок декларації про зобов'язання;
	типові форми гарантії щодо тендерної заявки, гарантії щодо авансового платежу та гарантії щодо виконання договору (див. Розділ 4.6);
	попередні кошториси витрат, крім випадків існування суттєвих застережень щодо їхнього розкриття.

	В усіх можливих випадках має застосовуватися стандартна документація МФУ. Вона повинна застосовуватися по можливості без змін, особливо щодо розподілу ризиків між договірними сторонами. Будь-які відхилення, які можуть виявитися необхідними, мають бути чітко зазначені у додатку.
	Імплементаційні угоди та договірні зобов’язання KfW, наприклад, щодо включення профілактичних заходів боротьби з ВІЛ/СНІД у проектах будівництва в країнах Африки, розташованих на південь від Сахари, у тій мірі, в якій вони стосуються договорів, мають зазвичай враховуватися в особливих або технічних умовах договору, але не у загальних умовах договору.
	Умови закупівель чітко та однозначно визначають зобов’язання, які мають взяти на себе відповідні договірні сторони. Зокрема, це стосується обсягу поставок та місця поставки, зобов'язань щодо відповідальності та гарантій, а також державних відрахувань та зборів, які має нести претендент. Має бути визначений розподіл ризиків, обумовлених геотехнічними або гідрологічними умовами та вимогами із захисту навколишнього середовища. Організація-замовник договору має надати доступ всім претендентам до наявних досліджень з цих питань.
	Умови закупівель також мають зазначати, чи є припустимими альтернативні тендерні заявки, та як вони можуть бути враховані при оцінці тендерних заявок.

	Валюта ціни тендерної заявки
У тендерній документації визначають валюти, в яких встановлюється ціна тендерної заявки. Зазвичай валютами тендерних заявок виступають міжнародні валюти (такі, як долар США або євро) та / або національна валюта організації-замовника договору.

	Стосовно можливих змін у курсах обміну валют протягом процесу закупівель організація- замовник договору встановлює прийнятну дату проведення конвертації цін тендерних заявок. Ця  дата має бути якомога ближчою до дати відкриття тендерних заявок. Організація-замовник договору також визначає курс, який має використовуватися для конвертації (зазвичай це є курс продажу, опублікований в офіційних джерелах на певну дату).
	Відкриття тендерних заявок
Тендерні заявки, подані на розгляд у запечатаному конверті, повинні бути відкриті в той час та в тому місці, як це зазначено в тендерній документації. Відкриття тендерних заявок має відбуватися публічно, з оголошенням та занесенням до протоколу назви претендента та загальної суми тендерної заявки, а також будь-яких альтернативних тендерних заявок. Протокол засідання з відкриття тендерних заявок має бути підготовлений, підписаний членами комісії з відкриття тендерних заявок та невідкладно поданий на розгляд KfW. На запит KfW копія тендерної заявки має бути одночасно представлена KfW у запечатаному конверті.

	Перевірка та відхилення тендерних заявок
Після відкриття тендерних заявок їх перевіряють на повноту, на відповідність положенням тендерної документації та на відповідність наданих претендентом гарантій специфікаціям тендерної документації.

	Тендерні заявки, зазвичай, відхиляються, якщо
	тендерна заявка була отримана після закінчення періоду подання тендерних заявок;
	тендерна заявка не відповідає положенням тендерної документації у матеріальному відношенні, наприклад, щодо загальних умов договору або основних технічних специфікацій;
	тендерна заявка містить важливі зауваження або обмеження; або
	в тендерній заявці відсутня декларація про зобов’язання відповідно до вимог, викладених у параграфі 1.03.

	Переговори між організацією-замовником договору та претендентом, як і внесення змін до тендерних заявок, в період між відкриттям тендерних заявок та прийняттям рішення про укладення договору не є допустимими. Однак організація-замовник договору може вимагати від претендентів пояснень, які є необхідними для проведення оцінки тендерних заявок. Ані пояснення, які вимагаються організацією-замовником договору, ані зміни, внесені претендентом, не можуть призводити до будь-яких змін у змісті або ціні тендерної заявки. Запити організації-замовника договору та відповіді претендентів повинні надаватися у письмовій формі.
	Процедура закупівель є конфіденційною. Конфіденційність надає можливість організації-замовнику договору та KfW запобігти неприпустимому втручанню. Організація-замовник договору та KfW, а також особи, відповідальні за оцінку та підготовку рекомендацій стосовно присудження договору, не мають надавати ані інформації щодо оцінки тендерних заявок, ані рекомендацій щодо рішення про присудження договору ані претендентам, ані іншим особам, які офіційно не залучені до процедури закупівель. У разі порушення конфіденційності KfW може вимагати скасування тендерної процедури.

	Оцінка тендерних заявок
Оцінка тендерних заявок, які не були відхилені, зазвичай проводиться або організацією-замовником договору спільно з консультантом або самим консультантом. Метою оцінки є визначення найвигіднішої пропозиції шляхом оцінки відповідних факторів окремих тендерних  заявок з наступним порівнянням усіх поданих тендерних заявок. Якщо це зазначено в тендерній документації (див. параграф 2.15), оцінка включає не тільки запропоновану ціну, а також інші фактори, які є суттєвими для успіху проекту і його стійкості та які можуть бути визначені у кількісному вираженні, такі як період поставки або будівництва, персонал, перелік обладнання, екологічна та соціальна прийнятність, витрати на експлуатацію та загальний термін корисної служби, постачання запасних частин, сервісне обслуговування та кваліфікація для навчання місцевого персоналу. Якщо оцінці передував попередній кваліфікаційний відбір, критерії, що вже були тоді враховані, можуть не перевірятися знову, якщо тільки згодом не виникли сумніви стосовно виконання мінімальних кваліфікаційних критеріїв.

	Тендерні заявки, які не були відхилені, перевіряються в індивідуальному порядку на предмет технічної та арифметичної коректності. Тендерні заявки оцінюються та зважуються у кількісному вираженні, в грошових одиницях, де це є можливим, та тільки відповідно до критеріїв, передбачених у тендерній документації. Найвигідніша тендерна заявка, визначена на основі цієї процедури після корекції будь-яких арифметичних помилок, має одержати перемогу у змаганні за договір. Одна лише найнижча ціна тендерної заявки, як правило, не є вирішальною.
	Якщо вказана ціна тендерної заявки виявляється незвичайно низькою порівняно з послугами, що мають бути надані, від претендента має вимагатися письмова детальна розбивка його розрахунку ціни. Якщо після розгляду наданих претендентом пояснень залишаться обґрунтовані сумніви щодо того, чи зможуть необхідні товарні поставки та роботи бути виконані за запропонованими розцінками, та якщо обґрунтовано очікується, що це становитиме значний ризик для виконання договору, таку тендерну пропозицію має бути виключено.
	Для забезпечення порівняння тендерних заявок оцінка цін тендерних заявок має враховувати митні збори та податки, які застосовуються на даний час. У випадках, коли конкуренцію між кваліфікованими претендентами було б суттєво спотворено внаслідок місцевих правил або угод про уникнення подвійного оподаткування, між організацією-замовником договору та KfW до початку тендеру має бути узгоджена відповідна процедура для компенсації такого викривлення, а до тендерної документації має бути включена відповідна примітка.
	Після закінчення оцінки тендерних заявок до KfW надається деталізований звіт про оцінку й порівняння тендерних заявок ("Звіт про оцінку") та з обґрунтованими рекомендаціями стосовно присудження договору, який повинен бути узгоджений з будь-якою державною установою країни- партнера, залучення якої може бути потрібним. Якщо організації-замовнику договору надається підтримка консультанта (параграф 1.05), такий звіт має містити його/її підтверджуючий висновок або окремий коментар.
	Якщо виявилось необхідним продовження періоду чинності зобов’язань, причини для цього мають бути зазначені в звіті про оцінку. Продовження періоду чинності зобов'язань не може призводити до змін у цінах тендерних заявок. Таке продовження дає претендентам право відкликати свої тендерні заявки після закінчення первинного періоду чинності зобов'язань, не допускаючи стягнень за гарантією щодо тендерної заявки. KfW залишає за собою право утриматися від фінансування, якщо процедура закупівель надмірно затримується.
	Організація-замовник договору має подати до KfW звіт про оцінку та рекомендації стосовно присудження договору у такий достатній час, щоб дозволити надання коментарів з боку KfW не пізніше ніж за три тижні до закінчення періоду чинності зобов’язань. KfW залишає за собою право утриматися від фінансування, якщо звіт не був наданий у належний час.
	KfW в цілому залишає за собою право переглядати тендерні заявки всіх або окремих претендентів, а також усієї іншої документації у зв'язку з процесом закупівель та присудження договору, у період до двох років після завершення проекту.
	Скасування тендерного процесу
Тендерний процес може бути скасовано, якщо

	конкуренція була невідповідною;
	не було отримано жодної тендерної заявки, яка б значною мірою задовольняла вимогам;
	тендерні заявки, що задовольняють вимогам, значно перевищують бюджет;
	технічні або фінансові засади закупівлі були суттєво змінені до прийняття рішення про присудження договору; або
	розцінки тендерної заявки є вочевидь та явно невиправдано високими.

	Конкуренція, зазвичай, є невідповідною, якщо після кваліфікаційного відбору до оцінки була допущена явно менша кількість тендерних заявок, ніж цього можна було б очікувати відповідно до обсягів ринку, якщо ціни виявляються явно завищеними, або якщо існує очевидна фіксування цін.
	Якщо не було отримано жодної тендерної заявки, яка б значною мірою задовольняла вимогам, можна обійтися без нової процедури кваліфікаційного відбору, та може бути розпочато новий тендерний процес, або, за обставин, визначених у Розділі 3.6, договір може бути укладено на розсуд організації-замовника договору з одним із претендентів, який спочатку пройшов кваліфікаційний відбір.
	Якщо найнижча тендерна заявка була вищою за кошторис витрат, це саме по собі не є причиною для скасування тендерного процесу.
	Якщо найнижча тендерна заявка, що задовольняє вимогам, є вочевидь вищою за кошторис витрат, у звіті про оцінку повинно бути обговорено на підставі аналізу причин, чи може бути досягнуто розумної ціни шляхом проведення нового тендерного процесу. Якщо цього не очікується, після отримання підтвердження KfW про відсутність заперечень та скасування процесу закупівель, можуть бути проведені переговори з тим претендентом, який надав найвигіднішу тендерну заявку, що задовольняє вимогам, для того, щоб визначитися, як можна досягти розумної договірної ціни шляхом коригування обсягу договору та / або шляхом зміни розподілу ризиків та навантажень.
	Будь-яке скасування тендерного процесу, як і подальших кроків, вимагає підтвердження KfW про відсутність заперечень. Про скасування тендерного процесу організація-замовник договору повинна повідомити усіх претендентів із зазначенням причин. Якщо тендерний процес скасовано, новий процес закупівель зазвичай проводиться за зміненими умовами, які забезпечують більшу конкуренцію, зокрема, шляхом зміни об’єкту або умов закупівлі.

	Інформація для претендентів
Після присудження договору інші претенденти мають бути поінформовані організацією- замовником договору про те, що їхня тендерна заявка не досягла успіху у змаганні та чи відповідала їхня тендерна заявка загальним та технічним умовам закупівлі.

	Інші форми закупівлі, присудження на власний розсуд та заходи з партнерського боку
3.01 За умови надання попереднього підтвердження KfW про відсутність заперечень, у окремих випадках можливе відхилення від принципу міжнародних конкурсних торгів. Зокрема, у формах, зазначених в розділах 3.2 - 3.4, KfW може дозволити менш жорсткі вимоги щодо розгляду порівняно з тими, що зазначені у розділі 2, або може дозволити такі умови договору, які відрізняються від тих, що зазначені у розділі 4, якщо це не суперечить принципам, викладеним у розділі 1. Замість міжнародних конкурсних торгів можуть застосовуватись нижченаведені форми закупівлі.
	Поставки та послуги, що обмежені територією Німеччини або країн - членів Європейського Союзу
За наявності належної конкуренції процес закупівлі може бути обмежений підприємствами, розташованими, наприклад, в Німеччині або в ЄС, які ведуть там значну частину своєї економічної діяльності, та які для виконання поставок товарів та послуг, щодо яких мають укладатись договори, не вдаються по суті до таких поставок та послуг з третіх країн.

	 Місцеві конкурсні торги
Якщо очікується належний рівень конкуренції та якщо існує ймовірність того, що міжнародні підприємства не братимуть участь у тендерному процесі через помірний обсяг проекту, з логістичних причин або через низький рівень місцевих цін, тендерний процес може бути обмежений відповідною країною-партнером. У цьому випадку має бути припустимим обмежити публікацію про тендер виключно національними виданнями та офіційною національною мовою, і провести його відповідно до порядку розрахунків та укладення договорів, прийнятних у цій країні. Підприємствам, які не розташовані в країні-партнері, у звичайному випадку дозволяється брати участь у тендері.

	Обмежені конкурсні торги
Закупівля може з самого початку обмежуватися певною кількістю компаній, наприклад, якщо лише ці компанії є здатними відповідати специфікаціям або якщо обсяг договору не виправдовує застосування публічних конкурсних торгів.



	Цінові оферти
В окремих випадках закупівля комерційно доступних товарів та послуг такого типу, вартості або обсягу, що не виправдовують застосування конкурсних торгів, процес може проводитися на основі цінових оферт та достатньої кількості (принаймні трьох) цінових оферт, отриманих від місцевих або міжнародних дилерів або виробників.

	Багатоетапний процес
У разі складних технічних проектів, зокрема, в процесі закупівель для проектів "під ключ" (БЕП, БВЕП або подібних), чітко визначені технічні специфікації найчастіше не можуть бути розроблені заздалегідь. У таких випадках може використовуватися багатоетапний процес закупівель. Деталі цього процесу узгоджуються між організацією-виконавцем проекту, та KfW під час оцінки проекту.

Присудження на власний розсуд
Присудження на власний розсуд дозволяються тільки у виключних випадках. Вони дозволяються:
	при внесенні доповнень в існуючі договори, якщо додатковий обсяг є меншим порівняно з існуючим договором, характер товарних поставок та робіт є таким самим, а присудження договору на ці товарні поставки та роботи не виправдовує проведення нового тендерного процесу;
	після скасування тендерного процесу, якщо є малоймовірним те, що поновлений тендерний процес призведе до отримання прийнятних результатів (див. розділ 2.8);
	якщо за певних причин тільки конкретне підприємство підходить для забезпечення поставок товарів та послуг, які є предметом закупівлі (зокрема, оригінальні запасні частини, товари, захищені авторським правом або патентною реєстрацією, спеціальний досвід чи обладнання);
	якщо поставки товарів та послуги є настільки терміновими, що проведення конкурсного відбору у відповідності з цими керівними принципами закупівель не є можливим, наприклад, у випадку екстрених заходів.

	У випадках присудження на власний розсуд організація-замовник договору має в будь-якому випадку перевіряти, чи є ціна тендерної заявки та інші елементи тендерної заявки доцільними та розумно обґрунтованими.

Виконання робіт власними силами, заходи, що впроваджуються цільовою групою
Без тендерних процедур можна обійтися, якщо необхідні заходи будуть виконуватися організацією-замовником договору, підзвітними їй підрозділами або безпосередньо цільовою групою для досягнення більшої сталості або ефективності зайнятості через певні обставини (наприклад, екстрені заходи). У цьому випадку договір має бути пристосований до конкретних вимог.
	Загальні умови договору
Загальні положення

Загальні умови договору є невід’ємною частиною тендерної документації. Вони визначають зобов'язання договірних сторін та розподіл ризиків.
	Загальні умови договору можуть розроблятися за зразком міжнародно-застосовуваних стандартних договорів відповідно до характеру та обсягу товарних поставок та послуг, на які має укладатись договір. Для проектів будівельних робіт, як правило, це є Умови договору, підготовлені FIDIC (ФІДІК). МФО розробили стандартну документацію для договорів поставки. Інші положення, такі, як загальні умови та положення або типові форми угод для підрядників мають бути додатково узгоджені тільки у разі, якщо це є неминучим. У таких випадках має бути встановлений порядок розгляду окремих угод.
	Відповідальність
Відповідальність між договірними сторонами має бути розподілена таким чином, щоб запобігти будь-яким прогалинам у відповідальності. Особливо у випадках складних проектів, які важко координувати у технічному аспекті та у часовій вісі, та в яких беруть участь різні підприємства, договір має передбачати, що загальну відповідальність за виконання та успішне завершення проекту має взяти на себе одна зі сторін договору, з тим щоб уникнути прогалин у відповідальності. Там, де заходи мають виконуватися спільним підприємством, договір має передбачати солідарну та індивідуальну відповідальність фірм-учасниць.

	Умови оплати
Умови оплати мають бути у відповідності до звичайної міжнародної практики в тій галузі, якої це стосується, та мають передбачати, щоб оплата залежала від здійснення поставок та виконання послуг і відповідала ходу реалізації проекту.

	Авансовий платіж представляє собою внесок організації-замовника договору, призначений для покриття мобілізаційних витрат, які здійснюються підрядником. Як правило, він не має перевищувати 20 % ціни договору та має сплачуватись одразу після вступу в дію та набуття чинності договору та після представлення необхідних гарантій повернення авансового платежу та виконання договору.
	Подальші платежі мають здійснюватися у вигляді початкових або розстрочених виплат пропорційно до ходу реалізації проекту.
	Виплата коштів має здійснюватися у валютах, зазначених у договорі. У разі необхідності, мають бути укладені угоди про валюто-обмінні курси та валютні ризики таким чином, щоб не надавати жодній з договірних сторін необгрунтованої переваги або невигоди.
	Кінцевий платіж, який зазвичай складає 10 % вартості договору, має здійснюватись після попереднього прийняття. Він має бути забезпечений гарантією виконання договору у сумі коштів, які утримуються, за послуги, що надаватимуться, протягом гарантійного періоду (зазвичай це складає 5 % від вартості договору). Якщо підрядник не спроможний надати таку гарантію у належний час, оплата частини кінцевого платежу, що представляє суму коштів, які утримуються, має здійснюватись після остаточного прийняття, якщо інше не узгоджено згідно з параграфом 4.12
	Умови оплати повинні відповідати положенням інформаційного проспекту "Виплати коштів у рамках Фінансового співробітництва з країнами-партнерами". Зокрема, для виплати коштів повинні бути надані необхідні документальні підтвердження належного використання коштів. Оскільки імпортне мито та державні збори, які сплачуються організацією-замовником договору, зазвичай не фінансуються коштом німецького Фінансового співробітництва, вони мають окремо відображатись підрядником в рахунках. Якщо підрядник здійснює авансове фінансування податків та імпортного мита, повинні бути узгоджені кінцеві терміни для відшкодування та наслідки будь-яких порушень зобов’язання щодо відшкодування.
	Цінове коригування
У тих випадках, коли поставка товарів та робіт для проекту може розтягнутися на тривалий період часу, тендерна документація повинна містити положення щодо цінового коригування, яке прийнятним чином компенсує зміни у вартості, що можуть відбутися протягом реалізації договору. Ці положення мають враховувати зміни у цінах основних складових вартості договору (таких, як праця, сировинні матеріали, матеріальне постачання та обладнання) відповідно до певної системи індексних показників або на іншій узгодженій у договорі основі. Підтвердження змін у вартості мають подаватися на регулярній основі шляхом надання офіційних документів, таких як ті, що видаються торговими палатами або статистичними установами. Для того, щоб запобігти перевагам або невигодам по відношенню до однієї з договірних сторін, повинно забезпечуватись, щоб суми для цінового коригування виплачувалися у валюті, яка була узгоджена у договорі, для сум, що підлягають ціновому коригуванню (див. розділ 4,3).

	Гарантії
Гарантії підрядника визначаються відповідно до міжнародної галузевої практики. Гарантійний період, зазвичай, становить від одного до двох років.

	Якщо остаточне прийняття робіт наприкінці гарантійного періоду затримується більше ніж на 90 днів через причини, за які підрядник не може бути притягнутйй до відповідальності, організація-замовник договору може уповноважити міжнародну аудиторську фірму визначити, чи були послуги виконані належним чином та в якому обсязі. Рішення цієї аудиторської фірми матиме обов’язкову правову силу для обох сторін договору. В окремих випадках може бути узгоджено, що гарантійні зобов’язання підрядника будуть вважатися виконаними, якщо кінцевий строк, узгоджений за договором, був перевищений через причини, що знаходяться поза межами його контролю.
	Види гарантій
Підрядник повинен надати належним чином оформлені гарантії щодо тендерної заявки, гарантії щодо авансового платежу та гарантії щодо виконання договору. Гарантії щодо авансового платежу та гарантії щодо виконання договору мають бути оформленими до сплати на користь KfW. Гарант та зміст гарантії (див. зразки у Додатках 2 - 4) мають потребувати підтвердження KfW про відсутність заперечень. Організація-замовник договору має повернути усі отримані гарантії самостійно та невідкладно після закінчення їхнього терміну дії або після того, як буде використана загальна сума.

	Гарантія щодо тендерної заявки забезпечує те, що претендент буде дотримуватися тендерної заявки протягом періоду чинності зобов'язань. Її має бути повернуто тим претендентам, які не досягли успіху у змаганні, після присудження договору або після закінчення періоду чинності зобов'язань залежно від того, яка з цих подій відбулася першою.
	Гарантія щодо авансового платежу забезпечує те, що у разі невиконання послуг організації-замовнику договору буде відшкодований здійснений нею авансовий платіж. Сума гарантії повернення авансового платежу дорівнює сумі авансового платежу. Як правило, ця гарантія має зменшуватися пропорційно до вартості здійснених товарних поставок та робіт.
	Гарантія щодо виконання договору забезпечує те, що підрядником будуть належним чином виконані усі договірні зобов’язання. Ця гарантія, як правило, є дійсною протягом всього періоду дії договору та зазвичай складає 10 % від ціни замовлення до попереднього прийняття та 5 % від ціни замовлення після попереднього прийняття.
	Штрафи
Штрафи за договором повинні узгоджуватись на випадок, якщо підрядник не виконає послуги протягом узгодженого періоду через причини, за які він є відповідальним, та якщо це невиконання призведе до затримки прийняття робіт за договором та введення проекту в експлуатацію. Сума штрафу зазвичай встановлюється у тендерній документації, як певна сума або відсоткова частка, пов’язана з одиницями часу (наприклад, сума грошей або відсоток ціни договору за один тиждень) з максимальним лімітом (зазвичай від 5 до 10 % ціни договору). Цей штраф є загальною компенсацією для додаткових витрат та втрат при експлуатації, спричинених затримкою. Особливо у випадках договорів на установки та обладнання, також передбачаються штрафи за неналежне виконання договору, які мають сплачуватися у разі неспроможності досягти певних узгоджених у договорі параметрів.

	Страхування
Товари та роботи мають бути застраховані належним чином та у звичайному обсязі від усіх ризиків, які можуть виникнути до впорядкованого завершення та прийняття проекту, таким чином, щоб у разі пошкодження була можливою їхня заміна або відновлення.

	Транспортне страхування має бути забезпечено протягом всього періоду транспортування. Страхування, яке має бути узгоджено, повинно передбачати повне покриття (всі ризики) та, у разі необхідності, має включати в себе положення стосовно військових дій (для вантажів) та положення стосовно страйків та порушень громадського порядку відповідно до міжнародно-визнаних положень таких, як Типові положення Німецької страхової асоціації.
	Для будівельних робіт, для установок та обладнання страхова сума повинна забезпечувати покриття ризиків, обумовлених експлуатацією будівничих ділянок та зведенням споруд. У цьому випадку основним страхуванням, яка має надаватися, є Страхування усіх ризиків підрядника, а також страхування випадків травматизму осіб.
	Має бути передбачено страхування від надзвичайних подій, таких як війна, заворушення, тероризм або революція, в максимально можливій мірі на розумних умовах. В іншому випадку, організація-замовник договору та підрядник мають дійти згоди щодо розподілу цих ризиків у координації з KfW.
	У разі фінансування витрат в іноземних валютах страхування має бути передбачено у вільно конвертованій валюті та повинно передбачати те, щоб будь-які платежі належні до сплати страховиком були оформлені як сплата до KfW на користь організації-замовника договору. Положення щодо виплат відповідає таким положенням гарантії повернення авансового платежу та гарантії виконання договору (Додатки 3 і 4). Якщо такі страхові виплати здійснюються у національній валюті, вони повинні переказуватися на спеціальний рахунок організації-замовника договору, доступ до якого не може бути отриманий без згоди KfW.
	Форс-Мажор
Форс-мажор означає надзвичайні обставини, які перешкоджають належному виконанню договірних зобов’язань та знаходяться поза межами контролю будь-якої зі сторін договору, такі, як стихійні лиха, війна, або порушення громадського порядку.

	Може бути узгоджено, що підтвердження існування форс-мажорної події та того, що вона є причиною невиконання підрядником, своїх договірних зобов'язань, має надаватися у формі відповідного свідоцтва, виданого місцевою торговою палатою або подібною установою.
	Форс-мажорна подія призводить до тимчасового припинення виконання договірних зобов’язань, та, відповідно, відкладення термінів, встановлених для поставок товарів та надання послуг та, відповідно, гарантійних періодів. Згідно з обставинами, підрядник зобов'язаний усувати перешкоди, вживати заходів для зменшення збитків або інших надзвичайних запобіжних заходів (наприклад, зберігання товарів) в обмін на відшкодування витрат. У разі тривалих форс-мажорних обставин договір має бути припинено; Загальні умови договору мають містити положення щодо компенсації послуг, наданих підрядником у такому випадку.

	Чинне законодавство, врегулювання суперечок
Договір має містити положення з зазначенням законодавства, що застосовується щодо договору, та положення стосовно врегулювання суперечок. У великих або складних проектах сторони можуть погодитись на супроводження проекту Радою з врегулювання суперечок, яка буде вирішувати суперечливі справи після невдалої спроби досягнення мирової угоди у якості першої інстанції. Окрім цього, має призначатися міжнародний арбітражний суд в будь-якому випадку, тобто, на додаток до Ради з врегулювання суперечок, наприклад, арбітражний суд відповідно до арбітражних правил Міжнародної торгової палати (МТП). У разі, якщо сторони погоджуються на Раду з	врегулювання суперечок, спір не має розглядатися у міжнародному арбітражному суді, доки хоча б одна з сторін договору не відмовилась визнавати рішення Ради з врегулювання суперечок. В принципі, враховуючи більш швидку та менш складну процедуру, для остаточного врегулювання спору перевага має віддаватись Раді з врегулювання суперечок порівняно з міжнародним арбітражним судом або загальним судом. 



ДОДАТКИ




Додаток 1
Вимоги KfW до інформації та її розгляду
Перед публікацією або запрошенням до попереднього кваліфікаційного відбору та участі у тендері, в процесах закупівель без попереднього кваліфікаційного відбору на розгляд та коментарі з боку KfW мають бути подані наступні документи:
	Запрошення до участі у тендері
	Критерії для кваліфікаційного відбору (деталізовані)
	Тендерна документація, включаючи зразок договору
	Проект повідомлення, із зазначенням плати за придбання тендерної документації та її використання, а також перелік видань, в яких має бути опубліковане це повідомлення

В процесах з попереднім кваліфікаційним відбором, перед запрошенням до участі у тендері, KfW мають бути надані для розгляду та коментарів наступні документи:
	Звіт про оцінку результатів кваліфікаційного відбору, включаючи підтверджуючий висновок або окремий коментар консультанта
	Рекомендації стосовно переліку претендентів, які мають бути запрошені до участі у тендері.

В процесах з пост-кваліфікаційним відбором, перед відкриттям тендерних заявок, KfW мають бути надані для розгляду та коментарів наступні документи:
	Звіт про оцінку результатів кваліфікаційного відбору, включаючи підтверджуючий висновок або окремий коментар консультанта
	Рекомендації стосовно переліку претендентів, чиї фінансові заявки мають бути відкриті.
Перед присудженням договору, KfW мають бути надані для розгляду та коментарів наступні документи:
	Підписаний протокол відкриття тендерних заявок
	3віт про оцінку
Рекомендації щодо присудження договору

	Підтверджуючий висновок або окремий коментар консультанта стосовно рекомендації щодо присудження договору
	У разі потреби, пояснення, чому не може бути дотриманий період подання тендерних заявок
	На запит KfW, у разі потреби, всі або певні окремі тендерні заявки.
Якщо замість присудження договору рекомендовано призупинення процедури закупівель, перед призупиненням процедури закупівель повинно бути отримано від KfW підтвердження про відсутність заперечень щодо призупинення та щодо наступних кроків.
Протягом тендерного процесу та прийняття рішення про укладення договору контакти між претендентами та KfW є небажаними, якщо тільки KfW, у виключних випадках, не є організацією- замовником договору. Запити для отримання пояснень повинні надсилатися безпосередньо організації-замовнику договору або її представнику.
Якщо після повідомлення результатів кваліфікаційного відбору або рішення про укладення договору, претендент звернеться з запереченням або протестом, треба негайно та у відповідній формі повідомити KfW про це та про наступні рішення з цього приводу.

Додаток 2
Типова форма гарантії щодо тендерної заявки
Адреса банку-гаранта:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Адреса одержувача (Організації-замовника договору): 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Ми, що підписалися нижче, 	 (Гарант),
з	метою надання можливості 	….. подати тендерну заявку для
	... (проект, об’єкт договору), цим самим безповоротно та незалежно гарантуємо
сплатити Вам суму до загального розміру
……………………………………………….
(словами	),
відкидаючи всі заперечення та виправдання.
Ми здійснюватимемо платежі за цією гарантією за Вашою першою письмовою вимогою, яка повинна бути підкріплена підтвердженням Вами того, що Ви прийняли до розгляду зазначену вище тендерну заявку, та що компанія …………………………………………… більше не збирається дотримуватися зобов’язань за цією тендерною заявкою.
Дія цієї гарантії має закінчитись не пізніше		
До цієї дати до нас повинні надійти будь-які претензії листом або засобами кодованого зв'язку.
При цьому розуміється, що ви маєте повернути нам цю гарантію після її закінчення або після сплати загальної суми, у розмірі якої можливо пред’явлення вимог за нею.
Ця гарантія регулюється законодавством	
………………………………..
Дата
……………………………
Гарант
	

Додаток 3
Типова форма гарантії щодо авансового платежу 
Адреса банку-гаранта:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Адреса одержувача (Організації-замовника договору): 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
На	(дата) Вами укладено з 	 (“Підрядник") 
договір на ………………………………………………………………………………………………... (проект,
об'єкт договору) за ціною 
………………………………………………………………………..
Відповідно до положень договору, Підрядник отримує авансовий платіж у розмірі
	, що складає 	 % від вартості замовлення.
Ми, що підписалися нижче, 	 (Гарант),
відкидаючи всі заперечення та виправдання в рамках вищезазначеного договору, цим самим безповоротно та незалежно гарантуємо сплату за Вашою першою письмовою вимогою будь-якої суми, що сплачена авансом Підряднику, до загального розміру
………………………………………………………………….
(словами	),
за умови представлення Вами письмової заяви про те, що Підрядник не виконав належним чином вищезазначений договір.
Ця гарантія має вступити в силу та набути чинності, як тільки авансовий платіж буде зараховано на рахунок Підрядника.
У разі пред’явлення будь-яких вимог за цією гарантією, оплата має бути здійснена до KfW, Франкфурт-на-Майні (ВІС: KFWIDEFF, BLC 500 204 00), рахунок № 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00), на користь ……………………………………. (Організації-замовника договору / Організації-виконавця проекту).
Дія цієї гарантії має закінчитись не пізніше	
До цієї дати до нас повинні надійти будь-які претензії листом або засобами кодованого зв'язку.
При цьому розуміється, що ви маєте повернути нам цю гарантію після її закінчення або після сплати загальної суми, у розмірі якої можливо пред’явлення вимог за нею.
Ця гарантія регулюється законодавством	
………………………………..
Дата
……………………………
Гарант



Додаток 4
Типова форма гарантії щодо виконання договору 
Адреса банку-гаранта:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Адреса одержувача (Організації-замовника договору): 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
На	(дата) Вами укладено з …………………………………………..(“Підрядник”)
договір на 	 (проект,
об'єкт договору) за ціною
………………………………………………………………………
Відповідно до положень договору, Підрядник зобов’язаний надати гарантію щодо виконання договору на	% від ціни договору.
Ми, що підписалися нижче, 	 (Гарант),
відкидаючи всі заперечення та виправдання в рамках вищезазначеного договору, цим самим безповоротно та незалежно гарантуємо сплату за Вашою першою письмовою вимогою будь-якої суми, що сплачена авансом Підряднику, до загального розміру
………………………………………………………………
(словами	),
за умови представлення Вами письмової заяви про те, що Підрядник не виконав належним чином вищезазначений договір.
Ця гарантія має вступити в силу та набути чинності, як тільки авансовий платіж буде зараховано на рахунок Підрядника.
У разі пред’явлення будь-яких вимог за цією гарантією, оплата має бути здійснена до KfW, Франкфурт-на-Майні (ВІС: KFWIDEFF, BLC 500 204 00), рахунок № 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00), на користь 	 (Організації-виконавця проекту/ покупця).
Дія цієї гарантії має закінчитись не пізніше		
До цієї дати до нас повинні надійти будь-які претензії листом або засобами кодованого зв'язку.
При цьому розуміється, що ви маєте повернути нам цю гарантію після її закінчення або після сплати загальної суми, у розмірі якої можливо пред’явлення вимог за нею.
Ця гарантія регулюється законодавством	
………………………………..
Дата
……………………………
Гарант



Додаток 5
Декларація про зобов’язання
Ми підкреслюємо важливість вільної, справедливої та конкурентної процедури закупівель, що виключає практику зловживань. У цьому відношенні ми ані пропонували, ані надавали прямо або побічно будь-яких неприпустимих переваг будь-якому державному службовцю чи іншій особі, ані приймали такі переваги у зв'язку з нашою тендерною заявкою, а також не будемо пропонувати або надавати або приймати будь-які такі стимули або умови у цьому процесі закупівель або, у разі, якщо нам буде присуджено договір, при подальшому виконанні договору. Ми також заявляємо, що не існує жодного конфлікту інтересів у значенні такого роду, як це описано у відповідних Керівних принципах	Див "Керівні принципи щодо призначення Консультантів у фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" та "Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у фінансовому співробітництві з країнами-партнерами".
Ми також підкреслюємо важливість дотримання мінімальних соціальних стандартів (“Основні стандарти праці”) при впровадженні проекту. Ми зобов'язуємось дотримуватися Основних стандартів праці, ратифікованих країною [..,] (назва країни).
Ми повідомимо наших штатних співробітників про їхні відповідні обов'язки та про їхній обов'язок виконувати цю декларацію про зобов’язання та підкорятися законодавству країни [...] (назва країни).
Ми також заявляємо, що наша компанія/всі члени консорціуму / не була(-ли) включена(-ні) до списку санкцій ані Організації Об'єднаних Націй, ані ЄС, ані німецького Уряду, ані до будь-якого іншого списку санкцій та стверджуємо, що наша Компанія / всі члени консорціуму негайно інформуватиме(-муть) замовника та KfW у разі, якщо така ситуація виникне на пізнішому етапі.
Ми визнаємо, що, в тому випадку, якщо наша компанія (або член консорціуму) додається до списку санкцій, які є юридично обов'язковими для замовника та/або KfW, замовник матиме право виключити нас/консорціум або, якщо договір присуджено нашій компанії/консорціуму, негайно розірвати такий договір, якщо заяви, зроблені в Декларації про зобов’язання, були об'єктивно невірними або причина для виключення з тендерної процедури виникла вже після того, як була представлена Декларація про зобов'язання.
…………………..………….
(Місце)
……………………….
(Дата)
………………………………
(Назва компанії) 
………………………….
(Підпис(и))
		


Додаток 6
Абревіатури та глосарій
Період подання тендерних заявок
Період між датою публікації тендерної документації та терміном подання тендерних заявок
БЕП (ВОТ)
Будівництво-Експлуатація-Передача; цей термін використовується тут як синонім з термінами БВЕП (ВООТ), або Будівництво-Володіння-Експлуатація-Передача та БЕВ (ВСЮ), або Будівництво-Експлуатація-Володіння.
Організація-замовник договору
Див. визначення у Вступі.
Основні стандарти праці
Основні стандарти праці визначають узгоджені на міжнародному рівні мінімальні стандарти щодо прав трудящих. Вони стосуються питань примусової дитячої праці та інших форм дитячої експлуатації, свободи об’єднань та захисту від дискримінації. Вони встановлюються Міжнародною організацією праці, або скорочено - МОП (ILO). Більш детальну інформацію про Основні стандарти праці, а також перелік, що показує, які країни ратифікували які стандарти, можна знайти за Інтернет-посиланням htpp://www.ilo.org.
Портал розвитку
Перелік поточних процесів закупівель можна знайти за
Інтернет-посиланням htpp://www.dgmarket.com.
Присудження на власний розсуд
Термін є синонімом "прямого присудження".
Звіт про оцінку
Див. визначення в пунктах 2.12 та 2.32.
Кінцевий термін подання заявок
Кількість календарних днів між датою публікації тендерної документації та датою, до якої повинні бути представлені тендерні заявки.
Пряме присудження
Договори присуджуються безпосередньо, без конкурсних торгів.
ФІДІК (FIDIC)
Міжнародна федерація інженерів-консультантів (htpp://www.fidic.org). Будівельні роботи охоплюються "Червоною книгою", проекти для електричних та механічних установок, їх проектування та будівництва - "Жовтою книгою", а невеликі проекти, наприклад з місцевими тендерами, - "Зеленою книгою". "Срібна книга" для будівництва установок та обладнання "під ключ" має обмежену важливість, оскільки вона не передбачає незалежного консультанта для проектів, що фінансуються коштом ФС.
ГТАІ (GTAI)
Агентство з питань зовнішньої торгівлі та внутрішніх інвестицій Федеративної Республіки Німеччина.
Адреса: Німецька торгівля та інвестиції ГмбХ7
____________________
 Повна назва: Німецька торгівля та інвестиції - Товариство з питань зовнішньої торгівлі та місцевого маркетингу мбХ (Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH).

Філлемомблер Штрассе 76, D- 53123 Бонн, Німеччина
Телефон: +49 (228) 24 993 - 374 або 377 
Факс: +49 (228) 24 993 - 446 
Ел.пошта: kfw-tender@gtai.de 
Інтеонет-сайт: www.gtai.de
Фінансове співробітництво, або скорочено - ФС (FC)
Див. визначення у Вступі (у рамці)
Керівні принципи щодо
призначення Консультантів у Фінансовому співробітництві з
країнами-партнерами
Є у відкритому доступі п'ятьма мовами за Інтернет-адресою:
http://kfw-entwicklungs-bank.de/ebank/DE_Home/I/Download_Center/
Ueberblickspublikationen/Richtlinien.jsp
МТП (ІСС)
Міжнародна торгова палата
Інтернет-сайт: http://www.icc-deutschland.de та інші.
МФО (ІFО)
Міжнародні фінансові організації, наприклад, Світовий Банк, Азіатський Банк Розвитку, Африканський Банк Розвитку, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, Міжамериканський Банк Розвитку, Карибський Банк Розвитку.
Листівка щодо виплати коштів
Є у відкритому доступі п'ятьма мовами за Інтернет-адресою:
http://kfw-entwicklungs-bank.de/ebank/DE_Home/I/Download_Center/
Ueberblickspublikationen/Richtlinien.jsp

Організація-виконавець проекту
Організація в країні-отримувачі, яка є відповідальною за впровадження проекту; як правило, вона є також і Організацією-замовником договору
Закупівля (розміщення підрядів)
Процедура з метою присудження договору та її результат. Процес закупівлі включає первісну інформацію, кваліфікаційний відбір, підготовку та оцінку тендерних заявок, укладення договору та інформування тих претендентів, які не досягли успіху у змаганні.
Країна-отримувач
Країна, яка є отримувачем кредиту або гранту в рамках ФС, або країна постійного місцезнаходження неурядового партнера.
Стандартні умови
Страхової асоціації Німеччини
Інтернет-посилання
http://www.tis-gdv.de/tis/bedingungen/inhalt2.html
Стандартна документація
("Стандартна тендерна документація") МФО для тендерів, присудження договорів та саме договірна документація. Вони є у відкритому доступі, наприклад, англійською мовою за Інтернет-посиланнями: http://www.worldbank.org/ або http://adb.org/
Період чинності зобов’язань
Період, протягом якого тендерні заявки залишаються обов'язковими до виконання; період чинності зобов'язань співпадає у часі з терміном дії гарантії щодо тендерної заявки.


