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м. Київ                     «23» січня 2017р. 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 (далі – „Запит”) 

 
Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує конкурс на 
місцеву закупівлю продуктів харчування для Центрів Підтримки Сім’ї (ЦПС). 

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення 
продуктами харчування бенефіціарів спільного проекту ТЧХУ та Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) «Створення безпечного та захисного середовища для дітей та їх 
батьків/опікунів, які здійснюють догляд за ними, в Бердянському, Красноармійському 
р-ні та місті Селидове з околицями», що фінансується Дитячим фондом ООН 
(ЮНІСЕФ). 

Закупівля продуктів харчування здійснюється згідно вимог, вказаних у 
Додатку 1 до Запиту. 
 
 
Опис позицій до закупівлі товарів  

 

 
№ Назва Кількість товару та додаткова 

інформація 
 
1. 

 
Продукти харчування 

 
Подробиці у Додатку 1 до Запиту 

   
 
   

Термін постачання товарів: 
Не пізніше 10.02.2017 декількома партіями в межах заявленої у Додатку 1 кількості 
продукції. 

 

Обов’язкові технічні вимоги до товарів Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

1. Наявність усіх товарів з переліку, 
зазначеному у Додатку 1 до Запиту. 

2. Сертифікати, що підтверджують якість 
запропонованих Постачальником 
товарів.  

3. Термін придатності товарів закінчується 
щонайменше через 4 місяці з моменту 
поставки. 

1. Цінова пропозиція згідно переліку у 
Додатку1 до Запиту. 

2. Копії сертифікатів/висновків СЕС 
(Санітарно-епідеміологічної служби). 

 
 

3. Гарантійний лист. 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів  

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

Копії документів, що підтверджують право на 
здійснення підприємницької діяльності. Копії 
реєстраційних документів учасника.  

 

Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для 
зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не 
було видано Виписку) або Виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, в якому 
зазначаються основні види діяльності, 
свідоцтва про реєстрацію платника податку на 
додану вартість або Витяг з реєстру платників 
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єдиного податку (для зареєстрованих з 
01.01.2014 року), або довідки з податкового 
органу про обрання системи оподаткування 

Безготівковий розрахунок Цінова пропозиція згідно Додатку 1 до Запиту 
з зазначенням банківських реквізитів 
постачальника. 

Будь-яка інша інформація, що може допомогти 
оцінити цінову пропозицію учасника тендеру 

Сертифікати, дипломи, тощо. 

Склад цінової пропозиції: 

1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту, рахунку-фактури, пропозиції, 
прайс-листа, офіційного листа, тощо; 

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним 
вимогам (див. таблиці вище). 

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з 
наступним: 

 участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі 
забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або 
договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому 
порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та 
відшкодуванням збитків завданих Організації. 

 
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з 
постачальниками: Координатор проекту – Ірина Бойчева, (+38095) 247-73-07, 
i.boicheva@redcross.org.ua ; Програмний фінансовий координатор - Людмила Вальковська, 
(+38063) 718-03- 75, l.valkovska@redcross.org.com. 
  
 

Цінові пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, 01004, вул. Пушкінська, 30, 
Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України або в електронному вигляді на 
наступні електронні адреси: i.boicheva@redcross.org.ua , l.valkovska@redcross.org.com  
 
 

до 31 січня 2017 року до 14:00 (включно). 
 
 

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку 
серед поданих цінових пропозицій Комісією з розгляду заявок та прийняття рішення 
відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до 
предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових 
пропозицій Комісією обирається пропозиція з найнижчою ціною та 
постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем 
процедури місцевої закупівлі. 
 
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 2 робочих днів з 
дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім 
учасникам не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення 
переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі 
поштою або електронною поштою.  
 

 

 
З повагою, 

Голова тендерної комісії                        О.Г. Вареник 
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Додаток 1 До Запиту 
 

Список необхідних продуктів харчування 
 

Для забезпечення діяльності Центрів Підтримки Сім’ї 

*без ПДВ для ФОП. 

 
Умови оплати: (рекомендовано 50% передплата) 
Термін поставки: 
Умови поставки: (Поставка здійснюватиметься у три населені пункти: м. Покровськ  
та м. Селидове, Донецької обл., м. Бердянськ, Запорізької обл. Кількість продукції по 
кожній з вказаних позицій у Додатку 1 розподіляється між пунктами доставки в рівній 
кількості.) 
Додаткова інформація: 

Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної торгової марки 
 
 
 
Підпис_____________       Дата_____________ 

Назва Емність Кількість 

Ціна за одиницю  

(з ПДВ)*, грн 

Загальна 

вартість (з 

ПДВ)*, грн 

"Кава-брейк"        

Розчинна кава СТІК  1уп=25шт х2г 30   

Розчинна кава СТІК 3В1 МІНІ   1уп=16шт x12г 30   

Цукор СТІК 1уп=200шт х5г 30   

ЧАЙ ЗЕЛ САШЕТ  

1уп=100пак х 

2г 30   

ЧАЙ БАЙХОВИЙ  

1уп=100пак х 

2г 30   

Цукерки КОРІВКА 1уп=1кг 60   

ПЕЧИВО ВІВСЯНЕ  1уп=400г 372   

Крекер солоний (асорті)  1уп=21г 744   

ВОДА ПИТ  1уп=2бут х 6л 54   

ЦУКЕРКИ З АРАХІСОМ 1уп=1кг 60   

Крендельки мак-кунжут  1уп=300г 420   

АРАХІС СОЛОН. СМАЖ. 1уп=35г 342   

Сік НЕКТАР МУЛЬТИФРУКТ 

1уп=9пак х 

0,2л 316   

БІСКВІТ ЗГУЩ МОЛ  

1 уп=6шт х 

300г 358   

ВАФЛІ АРТЕК ГОРІХОВІ  1уп=80 г 444   

Пюре дитяче в асортименті 1уп=200г 240   

СОЛОМКА СОЛОДКА  1уп=100г  384   

Цукерки "ШАЛЕНА 

БДЖІЛКА"  1уп=200г  54   

Доставка (при наявності)     

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ        


