м. Київ

«07» лютого 2017р.
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі – „Запит”)

Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує
конкурс на місцеву закупівлю ковдр.
Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для поповнення складів НК
ТЧХУ, що фінансується Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця.
Опис позицій до закупівлі товарів
Лот №
1

Назва
Ковдри

Кількість
2500 шт. (Див. Додаток 1)

Термін постачання товарів
до 17 лютого 2017 р.
Обов’язкові технічні вимоги до товарів
Відповідність до характеристик у Додатку 1
Можливість поставити необхідну кількість
предметів закупівлі (див. Додатки 1 та 2) до 17
лютого 2017 р.
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до
постачальника товарів
Право на здійснення діяльності щодо поставки
відповідних до Запиту товарів

Документи, які підтверджують
відповідність технічним вимогам
Цінова пропозиція, згідно наведеної форми
у Додатку 1 до Запиту
Цінова пропозиція, згідно наведеної форми
у Додатку 1 до Запиту
Документи, які підтверджують
відповідність кваліфікаційним вимогам
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 осібпідприємців, Витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, 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, яка відповідає Додатку 1 до Запиту;
2. Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам (див. таблиці
вище), в разі визнання переможцем.
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 Смірнова
Анна (головний спеціаліст відділу НС): телефони: (+380 44) 279-44-09, 063-6402334; адреса: м.
Київ, вул. Пушкінська, буд. 30; e-mail: a.smirnova@redcross.org.ua.
Цінові пропозиції приймаються за адресою:
м. Київ, 01004,
вул. Пушкінська, буд. 30,
Товариство Червоного Хреста України
або на електронну пошту a.smirnova@redcross.org.ua.
до 10 лютого 2017 року до 14:00 (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 досвідом співпраці з ТЧХУ (якщо таке було). Постачальник,
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.
З повагою,
Голова Тендерної комісії

О.Г. Вареник

Додаток 1 до Запиту

Найменування підприємства:
Реквізити:
Адреса:
Телефон:
ПІБ директора:
Предметом закупівлі є ковдри.
Планується придбати в загальній кількості до 2500 ковдр. Кількість може бути меншою в
залежності від наявного фінансування.
Ковдра п/в 50%
Тип
Ступінь теплоти
Наповнювач ковдри
Ширина
Довжина

Полуторне
Легке
Вовна вівці
145.0 см
210.0 см

Ціна однієї ковдри (із зазначенням з ПДВ чи без ПДВ), враховуючи всі
витрати на виробництво _______________ грн.
Вартість доставки: ___________________ грн.
Терміни постачання (не пізніше 17.02.2017 р.):_________________________________
Умови оплати (чи є передплата, тільки безготівковий розрахунок): ________________________
Додаткові пропозиції: ______________________________
Термін дії пропозиції (бажано не менше 14 днів): _________________

Дата пропозиції: _______________

Підпис уповноваженої особи ____________

