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Специфікація на закупівлю продуктових наборів 
 
 

1 Інформація про організацію, що здійснює закупівлю 
 

Товариство Червоного Хреста України (далі ТЧХУ, Замовник) — провідна 
гуманітарна організація України, яка покращує життя найбільш нужденних шляхом 
адресної допомоги та через поширення знань про гуманітарні права та цінності, є 
уповноваженим з сприяння органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній 
сфері.  

Сферою діяльності ТЧХУ в рамках проекту, за яким відбувається ця закупівля, є 
поліпшення доступу до високоякісних медичних послуг для хворих на 
мультирезистентний туберкульоз в Україні і посилення системи надання якісної 
амбулаторної допомоги хворим шляхом надання максимально наближених медико-
соціальних, психологічних послуг та формування прихильності до лікування. 
Фінансування закупівлі відбувається у рамках виконання частини програми, що 
фінансується  Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією. 

ТЧХУ є організацією, що має добре розгалужену мережу представництв на рівні 
кожного району в Україні, що становить особливу важливість з точки зору можливості 
доступу до представників вразливих груп.  

При ТЧХУ працюють спеціально підготовлені медсестри та волонтери, які 
здійснюють соціальний супровід та немедичний догляд за хворими пацієнтами, 
забезпечують соціальну мобілізацію та підтримку, що є важливим елементом, 
спрямованим на покращення відповідності послуг з протидії туберкульозу (далі-ТБ) на 
рівні громади, а також проводять інші заходи з формування прихильності до лікування 
ТБ. 
 
 

2 Опис закупівлі 
 

2.1 Очікувана тривалість надання послуг з постачання продуктових наборів до 
регіональних організацій ТЧХУ — з дати укладання договору до 30.11.2017 р. За 
результатами тендеру буде відібрано 1 постачальника. 

2.2 Склад набору визначено Додатком №3. Всі товари мають бути сертифіковані. 
Копії чинних сертифікатів СЕС додаються до кожної партії. 

2.3 Постачання продуктових наборів здійснюватиметься до населених пунктів, 
визначених у Додатку №4.  

2.4 Порядок надання послуг на території України: 
- загальна кількість наборів, що повинні бути поставлені Замовнику у 2017 

році за адресами, які наведені у Додатку №4, орієнтовно становить 93 000 
шт. ТЧХУ залишає за собою право змінити загальну кількість наборів до 
поставки в межах до - 20% 

- постачання здійснюватиметься протягом 2017 року наступним чином: 
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Партія Термін поставки Кількість до поставки, 
продуктових наборів 

Партія 1 початок ІІ 
кварталу 2017 р. 

орієнтовно 46 200 шт. 

Партія 2 початок ІІІ 
кварталу 2017 р. 

орієнтовно 24 000 шт. 

Партія 3 початок ІV 
кварталу 2017 р. 

орієнтовно 22 800 шт. 

- точний період доставки продуктових наборів і кількість до поставки для 
кожного отримувача визначаються ТЧХУ і повідомляються наданням 
окремих замовлень; 

- поставка кожної партії повинна бути здійснена не пізніше 7 (семи) 
календарних днів з дати зарахування на рахунок Постачальника коштів 
авансового платежу за поставку такої партії; 

- Постачальник повинен забезпечити розвантаження та завантаження 
наборів на склади у пункті призначення; 

- після завершення поставки Постачальник не пізніше 5 (п’яти) робочих днів 
повинен надати Замовникові комплект документів у складі: загальний акт 
приймання-передачі, видаткові накладні із засвідченням отримувачів 
поставок про здійснену прийомку вантажу. Акт приймання-передачі має 
обов’язково містити наступну інформацію: назва, вартість кожного з  
предметів продовольчого набору, загальна вартість набору, загальна 
вартість поставки до кожного пункту призначення. У разі нестачі або 
пошкодження певного продукту постачальник бере на себе зобов‘язання 
щодо виконання замовлення в повному обсязі за власний рахунок. 

2.5 Умови оплати послуг зазначено у проекті договору, що є невід‘ємною частиною 
оголошення на тендер 
 

2.6 Зверніть увагу! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ 
Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість операції з постачання на митній території України товарів 
(крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги 
оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до 
програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та 
малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок 
здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і 
постачання на митній території України товарів та надання послуг, що 
оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для 
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 
2013 р. N 284. 

 
 

3 Організаційні вимоги 
 

3.1 Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або 
фізична особа). 
У разі, якщо учасник є платником ПДВ на загальних підставах – необхідно надати 
лист-згоду виконати поставку у відповідності до вимог п. 2.5. специфікації. 
У разі, якщо тендерна пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки 
продукції будуть виконуватись від ім’я афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-
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платник єдиного податку) – необхідно разом з тендерною пропозицією надати 
лист-підтвердження такої афілійованості. 

3.2 Наявність власних ресурсів, необхідних для забезпечення проведення 
постачання продуктових наборів (управлінський персонал, 
обладнання/транспорт та матеріально-технічна бази, тощо), підтверджена 
документально - офіційний лист з описом; 

3.3 Наявність сертифікатів якості на продукцію, яка доставляється за умовами цього 
тендеру. 

3.4 Закріплення окремого фахівця для супроводу проекту поставок для ТЧХУ на 
увесь період дії договору. 
 
 

4 Ключові критерії оцінки тендерних Заявок 
 

Подані учасниками тендеру тендерні пропозиції будуть в подальшому оцінені щодо 
їх відповідності наступним критеріям (перелічені, починаючи з найбільш значущого): 
4.1 Відповідність тендерній документації; 
4.2 Фінансові умови співпраці: вартість продукції/послуг, що надаються 

безпосередньо Учасником тендеру згідно додатку №3; 
4.3 Підтверджений досвід у сфері постачання продовольчих товарів (наявність 

підтверджуючих документів та відгуків клієнтів); 
4.4 Підтверджена наявність матеріально-технічної бази та працівників відповідної 

кваліфікації. 
 

5 Зміст тендерних Заявок 
Тендерна пропозиція повинна містити: 

5.1 Копії реєстраційних документів учасника; 
5.2 Підтвердження можливості надання послуги згідно п. 2.4 специфікації в повному 

обсязі (офіційний лист з повним переліком послуг, що надаються учасником 
тендеру); 

5.3 Документи на закріплення окремого фахівця для супроводу проекту поставок для 
ТЧХУ на увесь період дії договору. 

5.4 Копії сертифікатів СЕС для кожної позиції товару, зазначеного у Додатку №3 не 
менше 1 примірника. 

5.5 Інформацію щодо фактичного обсягу поставок аналогічних продовольчих 
товарів, здійснених компанією-учасником тендеру за 2016 рік (офіційний лист); 

5.6 Довідка з обслуговуючого банку (якщо учасник використовує у своїй діяльності кілька 
банків – необхідно надати довідку з кожного банку) про відсутність простроченої 
заборгованості за кредитами, не більше 30 днів давності відносно дати розкриття 
цінових пропозицій. 

5.7 Лист щодо афілійованості сторін (за необхідності, див. п. 3.1. специфікації). 
5.8 Листи-рекомендації (не менше двох); 
5.9 Заповнені та підписані Додатки №1-4 до Специфікації; 
5.10 Проект договору, наданий Організатором тендеру, на якому здійснено напис 

«Згодні укласти угоду на умовах цього договору», який підписано і завірено 
печаткою з боку Учасника тендеру; 

5.11 Лист-згода виконати процедуру звільнення від ПДВ у разі, якщо у подальшому 
заплановано здійснення поставок за участі компанії-платника ПДВ (див. п. 3.1. 
специфікації). 

5.12 Будь-яку іншу інформацію, яка може допомогти оцінити можливості надання 
послуги учасником тендеру. 
 

6 Вимоги до підготовки тендерних Заявок: 
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Будь ласка, подбайте про належну структуру вашої тендерної пропозиції: 
6.1 Документи мають бути складені та підшиті згідно переліку, зазначеному у п. 5 

даної Специфікації; 
6.2 Тендерна пропозиція повинна містити зміст із переліком всіх наданих документів; 
6.3 Документи, що відповідають кожному з перерахованих в п. 5. пунктів, повинні 

передувати титульним листом із зазначенням назви цього пункту. Наприклад, при 
подачі копії документа «Свідоцтво про державну реєстрацію», перед пакетом 
відповідних документів помістіть аркуш паперу з написом «Копія діючого 
документа про державну реєстрацію»; 

6.4 Всі документи, складені не українською або російською мовами, повинні 
обов'язково мати переклад на одну із зазначених мов; 

6.5 Копія кожного документа повинна бути завірена підписом відповідальної особи 
компанії; 

6.6 Тендерна документація подається в двох екземплярах: «ОРИГІНАЛ» та «КОПІЯ»; 
в конвертах, що заклеєні та проштамповані по швам печаткою організації, що 
надає дану документацію. 
 
Конверт повинен містити назву тендеру, назву компанії і слова 
«До уваги: Вареник Олени, фахівця по закупкам проекту ТЧХУ 
НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 10 квітня 2017 РОКУ, 12:00». 

 
 
Звертаємо Вашу увагу, що відсутність цього напису може привести до 
випадкового завчасного розкриття конверту та відхилення пропозиції 
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Додаток 1 до Специфікації на закупівлю продуктових наборів 
 
Будь-ласка, заповніть та підпишіть цю форму на знак підтвердження вашої згоди 
із наведеними нижче умовами. 
 
Кому: Товариству Червоного Хреста України 
 
Пані та/або панове! 
 Після розгляду тендерної документації, що являється підтвердженням факту її 
отримання, ми, що підписалися нижче, пропонуємо надати послуги поставки 
продуктових наборів до регіональних організацій ТЧХУ за безготівковим 
розрахунком відповідно до зазначеної тендерної документації за цінами, що 
визначені у документі, що додається, та що є частиною цієї Заявки. 
 У разі прийняття нашої Заявки, ми зобов'язуємося поставити товари та послуги 
відповідно до умов поставки, визначених у проекті Договору (що є частиною 
Тендерної документації). 
 У разі прийняття нашої Заявки, ми зобов'язуємося надати гарантії виконання у 
формі, у розмірі та в межах часових рамок, визначених у Тендерній документації. 
 Ми гарантуємо, що ця Заявка залишиться в силі протягом Строку дії Заявки, 
зазначеного у Тендерному оголошенні, та гарантуємо, що ми нестимемо 
зобов'язання за нею і вона може бути прийнята у будь-який момент до 
завершення Строку дії Заявки. 
 До моменту підготовки та підписання кінцевого Договору, ця Заявка, разом із 
Вашим письмовим підтвердженням прийняття такої Заявки та повідомленням про 
виграш у тендері, вважаються зобов’язуючою обидві сторони угодою. 
Ми розуміємо, що Ваша організація не зобов'язана приймати Заявку із 
найнижчою заявленою ціною або будь-яку іншу Заявку, яка може бути Вами 
отримана. 
  Ми засвідчуємо/підтверджуємо, що маємо належні права для укладання 
Договору. 
 
Дата: ________________ 20... р. 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням  
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Додаток 2 до Специфікації на закупівлю продуктових наборів за 
безготівковим розрахунком 

Загальна інформація про компанію 

 
 
Повна назва компанії 

 

Дата заснування    

Телефон  

Факс  

Веб-сторінка  

Електронна адреса  

Директор компанії  

Контактна особа    

Місцезнаходження компанії    

Свідоцтво платника податку    

Банківські реквізити  

Основні види діяльності  

Ліцензії  

Кількість філій (представництв)  

Кількість співробітників  

Співвідношення кількості 
менеджерів до загальної кількості 
постійних клієнтів 

 

 
Перелік постійних клієнтів: 

№ Назва компанії Контактна 
особа в 
компанії 

Телефон 
контактної 

особи  

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Інша додаткова інформація  
 

 

 
Дата: ________________ 20... р. 
 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням  
 
_________________________________________________________________ 
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Додаток 3 до Специфікації на закупівлю продуктових наборів за 
безготівковим розрахунком 

 
НА БЛАНКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗАЯВКА* 
на Постачання продуктових наборів до регіональних організацій ТЧХУ  

 
Термін постачання:______ календарних 
днів 

Не пізніше  7 календарних днів з дати  отримання 
на рахунок Постачальника  авансового платежу 

 

№ 
з/п 

Назва 
Одиниця 
виміру 

Кількість 
Фактично 

запропонова
на вага/об’єм 

Якість/ 
ґатунок 

Ціна за 
одиницю,  
без ПДВ 

грн. 

1 

Борошно 
пшеничне вищого 
ґатунку, упаковка 
1кг нето 

шт. 1    

2 
Цукор, упаковка 
1кг 

шт. 1    

3 

Олія 
соняшникова, 0,5 
л 

пл. 1    

4 

Крупа пшенична 
артек, упаковка 
0,5 кг нето 

шт.  1    

5 
Крупа гречана, 
упаковка 1 кг нето 

шт.  1    

6 

Макаронні вироби 
першого або 
вищого ґатунку, 
упаковка 1кг 

шт.  1    

7 

Консерви рибні 
сардини з 
додаванням олії 
без консервантів 
та підсилювачів 
смаку , 
відповідність 
ДСТУ/ГОСТ, не 
менше 0,23 кг 
нетто 

банка 1    

8 

Консерви рибні 
бички у томаті без 
консервантів та 
підсилювачів 
смаку , 
відповідність 
ДСТУ/ГОСТ, не 
менше 0,23 кг 
нетто 

банка 1    

9 Упаковка та доставка з розрахунку на один продуктовий набір   

  ВСЬОГО ДЛЯ ОДНОГО НАБОРУ, грн. без ПДВ  

 

Вимоги до продукції і порядку ціноутворення на продукцію: 
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1. Вся продукція має бути у заводському фасуванні; 

2. Кожен окремий набір має бути у окремому фасуванні. 

3. Відхилення від ваги/об’єму нето, для кожного продукту зазначеного у 
таблиці вище, може бути у межах +/-10%; фактичні вагу/об’єм необхідно 
зазначити у стовпчику «Фактично запропонована вага/об’єм». 

4. Ціни вказуються із врахуванням всіх витрат (на транспортування, 
завантаження, розвантаження, пакування та т. ін.), що сплачуються або 
мають бути сплачені. 

5. Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну 
пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури 
закупівлі та укладання договору про закупівлю. 

Загальна вартість пропозиції на 93 000 наборів становить ________,__ грн. без 
ПДВ (_________________________ гривень). 
 
Будь ласка, зазначте далі умови фіксації ціни та механізм їх можливого 
перегляду, якщо це передбачається у ході виконання договору. 
Можливі варіанти: 

1. Ціни не будуть переглянуті протягом виконання усього договору. 
2. Ціни не будуть переглянуті тільки протягом періоду 90 днів з дати надання 

тендерної пропозиції, після чого ціни можуть бути змінені при зміні 
наступних чинників: 

• вартість палива; 

• відпускні ціни виробників/імпортерів на товари, вказані у таблиці. 
При цьому необхідно зазначити у відсотках розмір зміни ціни по кожній 
асортиментній позиції при зміні кожного з вищезазначених чинників на 1%. 

 
Коментар учасника (за необхідності)__________________ 
 
 
 
Дата: ________________ 20... р. 
 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
який має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням  
 

 

 

 

Додаток 4 до Специфікації на закупівлю продуктових наборів  

ПОПЕРЕДНІ АДРЕСИ 
доставки продуктових наборів до регіональних організацій ТЧХУ 

Регіональна організація ТЧХУ Адреса 
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1. Вінницька обласна м. Вінниця, вул. Грушевського,12 

2. Волинська обласна м. Луцьк, вул. Львівська, 98-А (ДВТП Волинь 
фармпостач) 3. Дніпропетровська обласна м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 73 

4. Донецька обласна  м. Маріуполь, вул. Торгова, 14  
м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 17 

5. Житомирська обласна м. Житомир, вул. Л. Українки, 4 

6. Закарпатська обласна м. Ужгород, Набережна Незалежності, 11 

7. Запорізька обласна м. Запоріжжя, вул. Горького, 4-А 

8. Івано-Франківська обласна м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри, 114 

9. Київська обласна м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 
51-Б 

10. Кіровоградська обласна м. Кіровоград, вул. Гоголя, 98 

11. Луганська обласна м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 17 

12. Львівська обласна м. Львів, вул. Широка, 81-А 
13. Миколаївська обласна м. Миколаїв, пр. Леніна, 21 

14. Одеська обласна м. Одеса, вул. Канатна, 83 

15. Полтавська обласна м. Полтава, вул. Шведська, 52 

16. Рівненська обласна м. Рівне, вул. С. Бандери, 54 

17. Сумська обласна м. Суми, вул. Холодногірська, 41 

18. Тернопільська обласна м. Тернопіль, вул. Гоголя, 2 

19. Харківська обласна м. Харків, вул. Новгородська, 4 

20. Херсонська обласна м. Херсон, вул. Московська, 30 

21. Хмельницька обласна м. Хмельницький, вул. Житецького, 22 (міський 
протитуберкульозний диспансер) 

22. Черкаська обласна м. Черкаси, вул. Смілянська 131/1, кім. 102 

23. Чернівецька обласна м. Чернівці, вул. Маяковського, 31 

24. Чернігівська обласна м. Чернігів, вул. Проспект Мира, 44 

25. Київська міська м. Київ, вул. Озерна, 8А 

 
Дата: ________________ 20... р. 
 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
 
 [підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням  


