м. Київ

«5» березня 2018 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі – „Запит”)
Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на місцеву закупівлю послуг для
проведення тренінгів відповідно проектного плану.
Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення
проведення тренінгу для реалізації проекту «Тренер з МГП та Основоположних принципів
Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця», що фінансується за рахунок
Фінського Червоного Хреста відповідно до затвердженого бюджету.
Технічне завдання для виконання послуг
Проживання в м. Харків в номерах в готелі рівня не нижче 4* (чотири зірки), що зазначені в
таблицях нижче з урахуванням харчування та оренди конференц-зали, також проведення
кава-пауз для забезпечення тренінгу (подробиці у Додатку №1 до Запиту).
Термін виконання робіт та надання послуг

23.05.2018 – 27.05.2018
Обов’язкові технічні вимоги до робіт та
послуг
Оплата шляхом безготівкового розрахунку на
умовах 50% / 50%
Конференц-зали має бути оснащені
бездротовим Інтернетом.

Документи, які підтверджують
відповідність технічним вимогам

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до
Запиту з повним переліком послуг, які мають
відповідати обов’язковим технічним вимогам

Заявлені номери та конференц-зали мають
відповідати вартості і умовам, що заявлені в
фото-презентації.
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до
виконавця робіт та послуг
Право на здійснення підприємницької
діяльності

Документи, які підтверджують
відповідність кваліфікаційним вимогам
- Копія свідоцтва про державну
реєстрацію (для зареєстрованих до
07.05.2011 року, якщо їм не було
видано Виписку) або Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців або Витягу з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, в якому зазначаються
основні види діяльності,
- Копія свідоцтва про реєстрацію
платника податку на додану вартість
або Витягу 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;
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див.
таблиці вище).
3. Фото-презентація номерів та конференц-залу або посилання на веб-сайт, на якому є
можливість ознайомлення з ними.
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.

пропозиція може бути відхилена та/або договір розірваний, якщо є будь-які докази,
що підписання або реалізація контракту містить хабарництво або інший вид незаконної дії.
Цінові пропозиції приймаються за адресою:
м. Київ, ТЧХУ, вул. Пушкінська, 30 або на електронну пошту n.krynytska@redcross.org.ua з
копією на o.varenyk@redcross.org.ua
до 28 березня 2018 року до 9.00 (включно).
Запитання та уточнення щодо цінової пропозиції до моменту подання надсилайте
на адресу n.krynytska@redcross.org.ua та за телефонами +380631226878 Наталія
(координатор проекту)
жнародного проекту) до моменту подання.
Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед
поданих цінових пропозицій Комітетом 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
Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною при рівних якісних умовах
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 тендерного комітету

В.В. Шелоков

Додаток 1 до Запиту

Готель

Харчування

Конференц-зал для
проведення воркшопів з фліпчартом,
проектором (1) та
монітором (1)
Кава-пауза

Вода бутильована

Одиниця виміру

Термін виконання

8 одномісний номерів класу
стандарт з 23 по 24 травня,
включаючи сніданок
4 одномісний номер класу
стандарт з 24 по 25 травня,
включаючи сніданок
5 одномісних номери класу
стандарт з 23 травня по 27
травня, включаючи сніданок
9 двомісних номерів класу
стандарт з 25 по 27 травня,
включаючи сніданок
14 двомісних номерів класу
стандарт з 23 по 25 травня,
включаючи сніданок
вечеря
обід + вечеря
обід + вечеря
обід + вечеря
Захід 23.05.2018-25.05.2018
Конференц – зал на 41 особу

заїзд 23 травня,
виїзд 24 травня
пізній
заїзд 24 травня
виїзд 25 травня
пізній
заїзд 23 травня
ранній, виїзд 27
травня пізній
заїзд 25 травня,
виїзд 27 травня до
12:00
заїзд 23 травня,
виїзд 25 травня
до 12:00
23.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
26-27.05.2018
з 8.00-19.00

Захід з 26.05.2018-27.05.2018
Конференц – зал на 25 осіб

з 8.00-19.00

27

захід з 23.05.2018–
25.05.2018
захід 26.05.2018 –
27.05.2018
1л на людину на 1 день

2 в день

41

2 в день

27

23.05.2018 –
25.05.2018
26.05.2018 –
27.05.2018

41

1л на людину на 1 день

Кіль
кість
осіб
7

Ціна
(в т.ч. ПДВ)

5

5

18

28

41
41
38
27
41

27

Умови оплати*_____________________
*Обов’язковим критерієм є 50% передплата в день отримання Рахунку та 50% післяплата
протягом 3-5 днів після отримання Актів виконаних робіт.
Умови надання послуг: **____________________
** Заявлена вартість послуг має бути дійсною до 28 травня 2018 року.
Додаткова інформація:
Перевага надається пропозиціям з можливістю приготувати дієтичне (пісне, gluten-free)
меню.

