
 
м. Київ        «18» січня 2018р. 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 (далі – „Запит”) 

 
Товариство Червоного Хреста України (далі – «ТЧХУ») оголошує конкурс на місцеву 
закупівлю картриджів для принтерів/БФП (різні). 
 
Інформація щодо предмету закупівлі  
 

№ 
 

 

1 

Назва 
 

Картриджі для 

принтерів/БФП 

різні  

Кількість 
 

За 

замовленнями 

ТЧХУ 

Додаткова інформація  
 

Додаток 1 до оголошення. 

    
Термін постачання – партійно протягом 2018 року 

 

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

 Товар має бути новим, таким, що не був у використанні. 
  Якість та комплектність товару повинна відповідати 

технічній документації виробника, вимогам відповідних 
діючих нормативних документів, стандартів, 
підтверджуватись сертифікатом якості на товар. 

 Доставка товару на адресу місцезнаходження Замовника 
відбувається за рахунок Учасника. 

 В разі, якщо товар не відповідатиме технічним вимогам 
Замовника або Учасник не в змозі виконати умови 
поставки, визначені Замовником, Пропозиція 
відхиляється. 

Лист підтвердження 
щодо виконання всіх 
вимог 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів  

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним 
вимогам 

Право на здійснення підприємницької 
діяльності з відповідністю КВЕДам 

Копія 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 або Витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, в якому 
зазначаються основні види діяльності 
Копія 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   



Досвід роботи Копії договорів поставку аналогічних 
товарів 

Відповідність продукції технічним умовам 
чи нормативно технічним вимогам, діючим 
в Україні 

Обов’язкова наявність сертифіката 
відповідності, (копія завірена Учасником 
закупівлі), паспорта або сертифіката якості 
продукції від підприємства-виробника 

Склад цінової пропозиції: 

1. Цінова пропозиція у формі Додатку 2 до Запиту на фірмовому бланку; 
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам 

(див. таблиці вище).  

Умови розрахунків: оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів 
з поточного рахунку Покупця протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання рахунку. 
Вид розрахунків - безготівковий. Разом з товаром мають надаватися належним чином 
оформлені рахунки на видаткові накладні в оригіналах. 
 
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 Вареник Олена, конт. тел. 096-931-74-73, e-mail: 
o.varenyk@redcross.org.ua 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: 
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30  
або на електронну пошту o.varenyk@redcross.org.ua,  
 
до 24.01.2018 року до 11-00  
 до 31.01.2018 року до 11-00 (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.  
 
 
Голова тендерної комісії   ___________ В.В. Шелоков 



 
 

Додаток 1 До Запиту 
 

Перелік картриджів, які планується закупити  

 
№ 

 

Найменування Одиниці 

виміру 

Кількість 

1 Картридж  НР 201А(CF400A)LJ Black шт 1 

2 Картридж  НР 201А(CF401A) LJ Cyan шт 1 

3 Картридж  НР 201А(CF402A) LJ Yellow шт 1 

4 Картридж  НР 201А(CF403A) LJ Magenta шт 1 

5 Картридж  НР 650 Color шт 1 

6 Картридж  НР 80X LaserJet Pro M425/m401 Black шт 1 

7 Картридж  НР LaserJet M125a шт 1 

8 Картридж  НР LJ P1102 шт 1 

9 Картридж  тон.BASF Xerox WC 3315 шт 1 

10 Картридж Brother TN-2335 шт 1 

11 Картридж Canon 718 Y шт 1 

12 Картридж Canon 719 Н шт 1 

13 Картридж Canon 725 шт 1 

14 Картридж Canon 737 шт 1 

15 Картридж Samsung MLT-D101S шт 1 

16 Картридж Toshiba T2340E шт 1 

17 Картридж Xerox Phaser 3260DNI шт 1 

 

Умови поставки товарів: Товар постачається за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. 

Пушкінська, буд. 30; 

Строк поставки товару: протягом 3 робочих днів з моменту отримання заявки від замовника 

в письмовому вигляді (через e-mail) та оплати згідно наданого рахунку; 

Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі та найменування Товару залежно від 

реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця. 
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Додаток 2 До Запиту 
 
Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності). 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

Форма ЦІНОВОЇ пропозиції 

________________(назва підприємства/фізичної особи), заправки картриджів та поточного 
обслуговування принтерів/БФП  
 

Відомості про підприємство 

Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 

код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код 

Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, 
телефон для контактів) 

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

 
 

 
Ознайомившись з технічними вимогами, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити 
поставку товарів відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником 
строки. 
 
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що 
Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені кваліікаційними вимогами 
Запиту (скановані копії в форматі pdf ) на підтвердження заявлених вимог. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи підприємства/фізичної особи, 
завірені печаткою                      _______________(___________) 
 

№ 
п/
п 

Найменування 
Одиниці 
виміру  

Кількість 
Ціна за 

одиницю з 
ПДВ (грн.) 

Сума з ПДВ 
(грн.) 

1.      

2.      

3.      

Вартість пропозиції (цифрами та словами)  


