м. Краматорськ

«25» квітня 2018р.
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі – „Запит”)

Донецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – «Організатор»)
оголошує конкурс на місцеву закупівлю спорядження для Загону швидкого реагування (далі –
ЗШР).
Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення в м.
Краматорськ ЗШР спорядженням в рамках проекту [Increasing access to the beneficiaries and
injured in a result of a disaster and conflict-related emergencies], що фінансується Turkish Red
Crescent.
Опис позицій до закупівлі товарів

№

Назва

1

Каска пожежна

Кількість
10

Тест на міцність (амортизація
удару) – 120 Дж
Стійкість
до
проникнення
гострих предметів (пробою) – не
пробиває
Стійкість до займання 15 с –
горіння відсутнє
Стійкість до теплового
випромінювання 7 .0 кВт / м²
протягом 180 С - не вище 25 ° C
на поверхні голови
Термостійкість - -25 ° C ... + 250 °
C
Середній термін служби (з
можливістю заміни основних
елементів) - 5 років
Маса, кг, не більше - 1,3

2

Ліхтар налобний

10

3

Футболка і кепка чол. та жін.

10/10

4

Жилет розвантажувальний

10

Кріплення – поворот на 360
градусів
Дальність променів – 30 метрів
Акумулятор, термін роботи – до
24 годин
Кут засвіти – 100 градусів
Матеріал - хлопок
Колір - червоний монотонний
Розміри – чол. (4 шт. М + 4 шт. L);
жін. – 2 шт. М
Передбачено носіння жилета
поверх зимового і літнього одягу.
На передній частині жилета
передбачено безліч кишень
різного обьема, які орієнтовані
на розміщення
кровоостанавливающих,
заспокійливих, стабілізуючих
медикаментозних засобів,

1

Додаткова інформація

5

Пульсоксиметр

2

6

Автоматичний тонометр з адаптером та
універсальної манжетою

2

7

Медичні носилки

1

8

Професійний рюкзак парамедика

3

9

Груповий ліхтар

2

2

перев'язувальних матеріалів
(бинтів, індивідуальних
перевязчних пакетів), ножиць,
пінцета, затиску, скальпеля,
портативної рації. Нагрудні
кишені на блискавці, всередині
яких розташовані слоти для
ампул, ін'єкційних засобів.
Задня частина жилета - об'ємні
кишені, що дозволяють
розмістити в них носилки складні
м'які, фляги для пиття, інфузійні
розчини і т.п.
Наявність внутрішніх кишень –
так
Колір - червоний
Діапазон вимірювання сатурація
– 70100%
Пульс: 30-250 уд. / Хв.
Джерело живлення - 2
батарейки ААА (мізинчикові)
Тип тонометра Автоматичний
Графічний індикатор АТ Так
Дорожній футляр Так
Індикатор аритмії Так
Кількість батарейок 4
Кількість блоків пам'яті 1
Кількість осередків пам'яті 30
Максимальний діапазон
вимірювання 299.0
Мінімальний діапазон виміру 0.0
Розмір манжети (см) 22-42
Мережевий адаптер Так
Тип харчування Батарейки /
Мережа 220в
Функція автовідключення Так
Жорсткі каркасні медичні ноші.
Підтримують можливість
використання і монтажу
фіксатора для іммобілізації
голови.
Ремені для фіксації потерпілого.
Матеріал – поліефірне волокно
Рентгенопрозорі
Макс. вага – до 160 кг.
Зовні 4 великих фронтальних
кишені і дві бокових.
4 великих кольорових підсумка і
універсальна система кріплення
кисневого балона.

Сила світла – 550 люменів
Дальність променя – 600 м
Живлення – Li-ion акумуляторна
батарея 3,7 в
Ємність батареї – 4,5 А/ч
Режими – 3
Вага – 650 г

Рівень захисту корпусу – IP 54
(водостійкий)

10

Комплект першої допомоги:
1) Медикаменти:
Натрію-хлорид/фізрозчин
Хлоргексидин
Йод 5% спиртовий розчин
Перекис водню розчин 3%, 100 мл
2) Перев’язочні матеріали:
Бинт марлевий
Бинт марлевий
Бинт еластичний
Косинка медична для перев’язок
Пакет перев’язочний індивідуальний
Лейкопластир широкий
Лейкопластир вузький
Лейкопластир бактерицидний
Серветки марлеві великі стерильні

10
10
10
20
100
100
30
50
50
10
20
100
10

Серветки марлеві малі стерильні

20

3) Інше:
Джгут
Рукавички оглядові (пара)
Маска медична одноразова
Термоковдра
Ножиці з тупими кінцями
Респіратор протипиловий
Скотч армований
Дезинфектор для рук
Спортивна заморозка
Серветки спиртові
Пакети охолоджуючі
Пакети зігріваючі
Пінцет медичний
Повітряно-бульбашкова плівка
Рукавички робочі
Серветки з нашатирним спиртом

20
100
50
20
10
10
10
10
5
20
20
20
10
10
10
20

(або еквівалент)

14см х 7см
10см х 5 см

33 см х 45 см, 5шт/ пачка
(або еквівалент)
14 см х 16 см, 10 шт./пачка
(або еквівалент)
гумовий або полімерний

вигнуті, довжина 17 см

2м х 1,5 м

Термін постачання товарів
до 19 травня 2018 року

Обов’язкові технічні вимоги до товарів

Документи, які підтверджують відповідність
технічним вимогам
Каски – відповідає ДСТУ EN443: 2006
Автоматичний монітор артеріального тиску ГОСТ

До складу переліку спорядження повинні бути
наступні вимоги

28703-90

Пульсоксиметр - зареєстрований в МОЗ
України, сертифікований
3

Безготівковий розрахунок

Наявність багківських реквізитів на ціновій
пропозиції

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до
постачальника товарів
Право на здійснення підприємницької діяльності
для юридичних осіб

Документи, які підтверджують відповідність
кваліфікаційним вимогам
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної
особи (для зареєстрованих до 07.05.2011р. якщо їм
не було надано Виписку) або Виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців; довідка з податкового органу
про обрання системи оподаткування
Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для
зареєстрованих до 07.05.2011р., якщо їм не було
видано Виписку) або Виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців; довідка з податкового органу
про обрання системи оподаткування
Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для
зареєстрованих до 07.05.2011р., якщо їм не було
видано Виписку) або Виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців; довідка з податкового органу
про обрання системи оподаткування
Склад керівних органів, Розпорядження про
призначення директора
Посилання на сторінку в соціальній мережі

Право на здійснення підприємницької діяльності
для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку

Право на здійснення підприємницької діяльності
для фізичних осіб-підприємців на загальній системі
оподаткування

Відомості про юридичну особу
Посилання на сайт постачальника (якщо є сайт)

Склад цінової пропозиції:
1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту з підтвердженням відповідності
зазначеним характеристикам;
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.
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками (Михайлов Ігор
Андрійович, головний фахівець з мінної небезпеки, ВК ДОО ТЧХУ, тел. +380500102031,
i.mykhailov@redcross.org.ua).
Цінові пропозиції приймаються за адресою:
м. Краматорськ, вул. Дніпровська 7
або на електронну пошту i.mykhailov@redcross.org.ua,
до 3 травня 2018 року до 12:00 (включно).
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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.
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Додаток 1 До Запиту
Список-мінімум необхідних товарів
(список не є остаточним, буде змінюватись протягом дії угоди)

Кількість
шт.

№

Назва

1.
2.
3.

Каска пожежна

10

Ліхтар налобний

10

Футболка і кепка чол. та жін.

10/10

Жилет розвантажувальний

10

Пульсоксиметр

2

Автоматичний тонометр з адаптером
та універсальної манжетою
Медичні носилки

2

Професійний рюкзак парамедика

3

Груповий ліхтар

2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Комплект першої допомоги:

11.

1) Медикаменти:

1

12.

Натрію-хлорид/фізрозчин

10

13.

Хлоргексидин

10

14.

Йод 5% спиртовий розчин

10

15.

Перекис водню розчин 3%, 100 мл

20

16.

2) Перев’язочні матеріали:

17.

Бинт марлевий

100

18.

Бинт марлевий

100

19.

Бинт еластичний

30

20.

Косинка медична для перев’язок

50

Пакет перев’язочний індивідуальний

50

Лейкопластир широкий

10

Лейкопластир вузький

20

Лейкопластир бактерицидний

100

Серветки марлеві великі стерильні

10

Серветки марлеві малі стерильні

20

3) Інше:
Джгут

20

Рукавички оглядові (пара)

100

6

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

Вартість
(грн./зазначити
без ПДВ чи з
ПДВ)

Маска медична одноразова

50

Термоковдра

20

Ножиці з тупими кінцями

10

Респіратор протипиловий

10

Скотч армований

10

Дезинфектор для рук

10

Спортивна заморозка

5

Серветки спиртові

20

Пакети охолоджуючі

20

Пакети зігріваючі

20

Пінцет медичний

10

Повітряно-бульбашкова плівка

10

Рукавички робочі

10

Серветки з нашатирним спиртом

20

Додаткова інформація (у разі необхідності)
Умови оплати: (рекомендовано 50% передплата)
Термін поставки: 19 травня 2018 р.
Умови поставки: 50% передплата
Додаткова інформація: поставка товарів має бути за рахунок постачальник
Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної торгової марки
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