
 

м. Київ                                               «14» серпня 2017р. 

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 (далі – „Запит”) 

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на місцеву закупівлю меблів.  

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення реалізації 
проекту «Розвиток організаційних структур, молодіжного руху та волонтерства ТЧХУ (BraVo)», 
що фінансується за рахунок МКЧХ та ДЧХ відповідно до затвердженого бюджету. 

Технічне завдання для  виконання послуг 

Меблі ДСП/МДФ з фурнітурою на вибір постачальника для обладнання офісного приміщення 

(колір – горіх французький світлий). (подробиці у Додатку №1 до Запиту). 

Термін виконання робіт та надання послуг 

28.08.2017 – 12.09.2017 

 

Обов’язкові технічні вимоги до робіт та 

послуг 

Документи, які підтверджують 

відповідність технічним вимогам 

Оплата на безготівковий розрахунок на умовах 

50% / 50% 

Цінова пропозиція, Додаток 1 до Запиту 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 

виконавця робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 

відповідність кваліфікаційним вимогам 

Право на здійснення підприємницької 

діяльності 

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 

єдиного податку (для зареєстрованих з 

01.01.2014 року), або довідки з податкового 

органу про обрання системи оподаткування  та 

ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується) 

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. 
 

Цінові пропозиції приймаються за адресою: 

м. Київ, ТЧХУ, вул. Пушкінська,30 або на електронну пошту o.zabolotko@redcross.org.ua 

до  22 серпня 2017 року до 17.00 (включно). 

 

Запитання та уточнення щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу 

o.zabolotko@redcross.org.ua  та за телефоном +380930508381 Ольга (фінансовий 

координатор міжнародного проекту) до моменту подання. 

 

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.  

 
 
 
 
Голова тендерної комісії                                        Вареник О.Г. 

 

  

 

 

 

 

 



Додаток 1 До Запиту 

   

№ Найменування Одиниця  Кількість 

1 Стіл кутовий 140*70(90)*75 Шт. 2 правих, 2 лівих 

2 Тумба приставна з 4-ма ящиками, 
центральний замок 

Шт. 4 

3 Верхні полички 140*34*100 навісні Шт. 3 

4 Пенал закритий 400*430*2000 Шт. 1 

5 Шафа закрита 800*4330*2000 Шт. 1 

6 Гардероб 60*60*200 з трубою Шт. 1 

 

 

 

 

Умови оплати: Рекомендовано 50% передплата  після отримання Рахунку та  50% 

післяплата 3-5 днів після отримання Актів виконаних  робіт.       

Умови поставки:  Заявлена  вартість послуг  має бути дійсною від дати надання 

комерційної пропозиції до дати підписання Акту виконаних робіт.   

 


