м. Київ

«1» березня 2018 року
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі - „Запит")

Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України (далі - «Організатор») оголошує
конкурс на Надання послуг з тимчасового розміщення та супровідних послуг на базі готельних
комплексів або комплексів відпочинку за межами міста Київ (бажано зелена зона) із зручним
транспортним сполученням.
Дана послуга потрібна для забезпечення проведення семінару для регіональних волонтерів та
співробітників проекту «Сприяння захисту, добробуту та соціальній згуртованості вразливих груп
населення в Україні», яка здійснюється за підтримки Датського Червоного Хреста.
Опис позицій для робіт та послуг
№

Назва
Надання послуг з
тимчасового
розміщення та
супровідних послуг на
базі готельних
комплексів або
комплексів відпочинку

Кількість

Додаткова інформація

24 особи
Запиту № 1 до
5 сімей отримувачівДодаток
допомоги№1 до(Додаток
(волонтери/співробітники)
Не розглядаються
пропозиції розміщення в
санаторно-оздоровчих
комплексах

Термін надання послуг:
Варіанти даного перебування (загалом 5 днів/4 ночі перебування за один заїзд) у період з 26 по
30 березня 2017.
Обов'язкові технічні вимоги до робіт та
послуг
Наявність вільних номерів для розміщення 24
осіб у двомісних номерах, категорії «Стандарт»
чи «Стандарт покращений» з зазначення дат у
період з 26.03.2018 по 30.03.2018
Наявність санвузла, гарячої та холодної води в
номері, де будуть проживати учасники;
Наявність зеленої території
Наявність конференц-залу чи кімнати для
переговорів на 24 особи;
Наявність мультимедійної системи (проектор,
екран до проектору), фліпчарту;
Забезпечення 3 разовим харчуванням
учасників (з можливістю забезпечення
вегетаріанського меню).

вегетаріанського меню)

Документи, які підтверджують відповідність
технічним вимогам
Лист щодо забезпечення за підписом керівника
або уповноваженої особи

Орієнтовне меню

Обов'язкові кваліфікаційні вимоги до
виконавця робіт та послуг
Суб'єкт підприємницької діяльності за
законодавством України (юридична або
фізична особа);

Наявність відповідної ліцензії та санітарних
дозволів.

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 осібпідприємців або витягу 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 Витягу з
реєстру платників єдиного податку (для
зареєстрованих з 01.01.2014 року), або
довідки з податкового органу про обрання
системи оподаткування
- Копія ліцензії та санітарних дозволів

Склад цінової пропозиції:
1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту
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 послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг
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
Савицька Оксана Сергіївна – менеджер напряму психосоціальної підтримки, м. Київ, вул. Пушкінська, 30,
номер телефону: (093) 038-32-19
Цінові пропозиції приймаються за адресою:
м. Київ, вул. Пушкінська, 30, 01004
або на електронну пошту : o.savytska@redcross.org.ua з копією на o.varenyk@redcross.org.ua
до 7 березня 2018 року до 11:00 (включно).
Методика обрання переможця 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 та
постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем
процедури місцевої закупівлі.
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду
цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох)
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
Список-мінімум необхідних послуг
Кількість
осіб

№

Назва

1

Номери для розміщення 24 осіб 24
у двомісних номерах на період
(загалом 5 днів/4 ночі):
1. З 26.03.2018 по
30.03.2018
Заїзд – день 26.03.18
Конференц-зал чи кімната для 24
переговорів на 4 дні:
 1 день - з 14:00 до 18:00 год.
 2 день - з 10:00 до 19:00 год.
 3 день - з 10:00 до 19:00 год
 4 день - з 10:00 до 19:00 год.
 5 день – з 9:00 до 14:00 год.
Мультимедійна система
(проектор, екран до проектора),
фліпчарт на 5 днів

2

4

5

Сніданок для учасників на
зазначені періоди (4 рази)

24

6

Обіди для учасників на
зазначені періоди (5 рази)
Вечері для учасників на
зазначені періоди (4 рази)

24

Кава-паузи (загалом 8
кава пауз протягом
періоду)
Загальна вартість послуг:

24

7
8

Вартість за
од.(грн./зазначити
без ПДВ чи з ПДВ)
за особу за добу

Повна вартість
(грн./зазначити
без ПДВ чи з
ПДВ)

24

Умови оплати: (рекомендовано 50% передплата)
Період поселення (в рекомендованих рамках):
Відстань від м. Київ:
Наявність трансферу від м. Київ до бази/ санаторію або найближчого міста та його
вартість:
Додаткова інформація:

