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Шановні пані та панове, 

 

Товариство Червоного Хреста України (надалі ТЧХУ) оголошує відкритий тендер на визначення 

постачальника продуктових наборів до регіональних організацій ТЧХУ. 

 

Будь ласка, ознайомтесь з тендерною документацією, що складається з а) цього оголошення, б) 

специфікації з додатками в) проекту договору надання послуг, що додаються до цього 

повідомлення. 

 

Умови проведення тендеру: 
 

1. Надані учасниками тендера комерційні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не 

менш ніж 90 (дев’яноста) днів з дня їх подачі. 

2. Ціни мають бути зазначені в гривнях, включаючи податки та інші витрати, відповідно до 

вимог у специфікації. 

3. Вимоги до послуг, строки надання та умови оплати детально викладені у специфікації. 

4. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – не пізніше 10 квітня 2017 року, 12:00 

(UTC+02:00). Всі пропозиції отримані після кінцевого терміну розгляду не підлягають. 

5. Публічне розкриття конвертів з пропозиціями відбудеться за адресою, що наведена в п.8, 10 

квітня 2017 року о 12:00 (UTC+02:00). Кожен учасник тендера, який надав цінову пропозицію в 

зазначений термін, автоматично запрошений відвідати засідання з розкриття конвертів. 

6. Основні фактори, що будуть впливати на кінцеве рішення щодо переможця тендера зазначені 

в пункті 4 Специфікації. 

7. Переможця тендера буде обрано на засіданні тендерного комітету, яке, відбудеться не 

пізніше 14 квітня 2017 року. Оприлюднення інформації щодо переможця відбудеться протягом 3 

(трьох) робочих днів після офіційного затвердження переможців тендерним комітетом. 

8. Пропозиції повинні надсилатись в закритих конвертах звичайною чи кур’єрською поштою на 

адресу:  
 

Товариство Червоного Хреста України 

вул. Пушкінська, 30, 01004 Київ, Україна  

тел.: (+380 44) 235-59-99,235-01-57 

 

До уваги: Вареник Олени, фахівця по закупкам проекту ТЧХУ. 

 

Конверт повинен містити назву тендеру і слова: «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО…» (указати час і дату, 

зазначені у документації як строк розкриття конвертів з тендерною пропозицією). 

ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКТОВИХ НАБОРІВ 

НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 12:00, 10 квітня 2017 року 

 

9. Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право вимагати від учасників тендера 

додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень 

пропозицій вимогам специфікації та юридичної особи як учасника даного тендера.  

10. Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право приймати або відхиляти будь-

яку тендерну заявку відповідно до документації і власних Політик і Процедур та припинити 

процедуру тендера й відмовитися від всіх заявок у будь-який час до укладення договору, не несучи, 

при цьому, ніякої відповідальності перед учасниками тендера. 

11. Товариство Червоного Хреста України зобов’язано повідомити про причини відхилення  

тендерної заявки за умови надходження письмового запиту від учасника тендеру.  
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Будь-які питання стосовно цього тендера мають бути подані виключно в електронному форматі 

на адресу електронної пошти: redcross30@gmail.com (до уваги Вареник Олени). 

 

Відповіді на питання, представлених потенційними учасниками торгів і будь-які уточнення 

будуть відправлені для організацій, які підтвердили одержання даного оголошення по електронній 

пошті. 

 

 

Додатки:  

1. Специфікація з відповідними додатками. 

2. Проект договору надання послуг. 

 
 

 

Будь ласка, сповістіть про  отримання цього оголошення. 

Дякуємо за співпрацю. 

 

20.03.2017 
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