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м. Київ                                 «05» квітня 2017р. 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 (далі – „Запит”) 

 
Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує конкурс на друк 
літератури та роздаткових матеріалів для Центрів Підтримки Сім’ї (ЦПС). 

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення ЦПС 
друкованою продукцією від спільного проекту ТЧХУ та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
«Створення умов для розвитку соціальної активності та усвідомлення важливості принципів 
рівності у молодіжному середовищі», що фінансується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). 

      Якість товару має відповідати специфікаціям, зазначеним у Додатку 1 до Запиту та 
візуальним макетам у Додатку 2 . 

 
     Технічне завдання для робіт та послуг  
 

 
№ Назва Кількість Додаткова 

інформація  
 
1. 

 
Друкована продукція                      

 
       Подробиці у  

 
 Додатку 1 до Запиту 

    
    

 
Термін постачання товарів: 
Протягом 15-ти календарних днів з моменту отримання передплати : квітень 2017р. 

 

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Цінова пропозиція на фірмовому бланку на 
друк літератури (подробиці у Додатку 1 до 
Запиту) 

Цінова пропозиція згідно переліку у Додатку1 
до Запиту 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів або виконавця 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

Копії документів, що підтверджують право на 
здійснення підприємницької діяльності. Копії 
реєстраційних документів учасника. 

 

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 осіб-підприємців, Витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, 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 

Безготівковий розрахунок Цінова пропозиція згідно Додатку 1 до Запиту 
з зазначенням банківських реквізитів 
постачальника. 

Будь-яка інша інформація, що може допомогти 
оцінити цінову пропозицію учасника тендеру 

Сертифікати, дипломи, тощо. 
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Склад цінової пропозиції: 

1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту, рахунку-фактури, пропозиції, прайс-
листа, офіційного листа, тощо; 

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: 
Координатор проекту – Олександр Гарбуз, (+38066) 962-97-55, o.garbuz@redcross.org.ua ; 
Фінансовий координатор - Людмила Вальковська, (+38095) 661-60-20, 
l.valkovska@redcross.org.com. 
  
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, 01004, вул. Пушкінська, 30, 
Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України або в електронному вигляді на 
наступні електронні адреси: o.garbuz@redcross.org.ua , l.valkovska@redcross.org.com  
 
 
до 11 квітня 2017 року до 18:00 (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.  
 
 
 
З повагою, 

 

Голова тендерної комісії                       О.Г.Вареник 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:o.garbuz@redcross.org.ua
mailto:l.valkovska@redcross.org.com
mailto:o.garbuz@redcross.org.ua
mailto:l.valkovska@redcross.org.com


 3 

Додаток 1 До Запиту 

 
Цінова пропозиція на друк літератури та  

роздаткових матеріалів для Центрів підтримки сім’ї   
(кількість одиниць друкованої продукції може змінюватися, в залежності від її вартості) 

 

№ 
дру

ку 

/по
слуг

и 

 
 

Назва 

 
 

Кількіс

ть (шт) 

 
 

Технічні  характеристики 

 
Ціна за 

партію, 

грн. (без 
ПДВ) 

 
Ціна за 

партію, 

грн. (з 
ПДВ) 

1 Книга-

розмальовка з 

гігієни*  

10 000 Формат А5, 16 сторінок, 

Обкладинка – 120 g / m2, матова ламінація 4 + 

1,  
Блок: 1 + 1, офсет, 80 g / m2 

  

2 Зошит з гігієни* 10 000 Формат 170 * 205 мм.,  
Обкладинка 200 г / м2, крейдований матовий, 4 

+ 4, матовий в / д 1 + 1,  

блок 36 стор . в лінійку,  
офсет 80 г / м2, друк 2 + 2, дві скоби 

  

3 Зошит з мінної 

безпеки      
(1,2,3,4)* 

13 000 Формат 170 * 205 мм.,  

Обкладинка 200 г / м2, крейдований матовий, 4 
+ 4, матовий в / д 1 + 1,  

блок 36 стор . в лінійку,  
офсет 80 г / м2, друк 2 + 2, дві скоби 

  

4 Плакат з мінної 

безпеки* 

500 Формат А2, папір 250 г / m2 крейдований 

матовий, друк 4 + 0 + матова в / д 

   

5 Плакат-календар 

з гігієни* 

1000 Формат А2, папір 250 г / m2 крейдований 

матовий, друк 4 + 0 + матова в / д 

  

6 Плакат з гігієни 
(миття рук)* 

1000 Формат А2, папір 250 г / m2 крейдований 
матовий, друк 4 + 0 + матова в / д 

  

7 Методички 

«Профілактика 
вживання 

наркотиків»* 

200 Розмір 165х235 блок 96 с., друк 4+4, папір 105 

г/м, обкладинка папір 250 г/м друк 4+4 

  

8 Журнал-комікс, 
міни* 

2000 Формат 148х210, блок 16 с., папір  крейдований 
матовий, 115 г/м, друк 4+4, плюс обкладинка, 4 

с. друк 4+4 + захисний матовий лак 1+0, папір 
крейдований матовий 250 г/м  

  

9 Щоденник, міни* 2000 Формат 148х210  блок 84 с., папір блок офсет 80 

г/м, друк 4+4 та 1+1, обкладинка 4 с. папір 
крейдований матовий 250 г/м друк 4+4 

  

10 Стікер, гігієна* 5000 Формат, А6, Папір самоклеючий, друк 4+0   

11 Листівка, 
Етикет** 

100 Формат, А4, Папір самоклеючий, друк 4+0, 
Дизайнерські послуги 

  

12 Гра, картки-

емоції* 

200 Формат А7, 32 картки, папір крейдований 

матовий 350 г/м, друк 4+4 глянцева ламінація, 
висічка, коробочка картон 275 г/м печать 4+0, 

глянцева ламінація 

  

13 Календар з 
малюнками** 

330 Розмір 300*420 мм, 15 листів, папір обкладинка 
250 г/м друк 4+0 глянцева ламінація, подложка 

картон 275 г/м  внутрішні листи 150 г/м друк 
4+0, пружина 

Дизайнерські послуги 

  

14 Календар з 
фото** 

300 Розмір 300*420 мм, 15 листів, папір обкладинка 
250 г/м друк 4+0 глянцева ламінація, подложка 

картон 275 г/м  внутрішні листи 150 г/м друк 
4+0, пружина 

Дизайнерські послуги 

  

15 Запрошення** 1000 Розмір, 150*150 мм (300*300 з вертикальним 
бігом) 

папір крейдований матовий 350 г/м, друк 4+4 

  



 4 

глянцева ламінація, висічка. 

Дизайнерські послуги 

16 Грамоти, 
дипломи** 

330 Формат А4, папір крейдований матовий 350 г/м, 
друк 4 глянцева ламінація, висічка. 

Дизайнерські послуги 

  

 Загальна вартість замовлення:   

 

*до технічної характеристики кожного виду друкованої продукції додається макет (всього: 11 макетів) 
**до 5 видів друкованої продукції готових макетів немає, необхідна допомога дизайнера у розміщенні 

тексту, 3-х логотипів, інших малюнків та фотографій. 

***лого ТЧХУ, UNICEF, Центрів Підтримки Сім’ї, інші фонові малюнки, фотографії та тексти додаються.  
 

Термін дії пропозиції: 
Умови оплати: (рекомендовано 50% передплата, після поставки продукції оплата решти коштів).  

Термін поставки: 

Умови поставки: Рекомендовано вартість поставки включити у вартість виготовленої продукції. Поставка 
здійснюватиметься на наступні пункти: 

1. м. Харків, вул. Молочна, 38, офіс 607, Центр Підтримки Сім’ї 
2. м. Дніпро, тупик Будівельний , 12, Дніпропетровська обласна організація ТЧХУ 

3. м. Запоріжжя, вул. Поштова, 4А, Запорізька обласна організація ТЧХУ 
4. м. Київ, вул. Пушкінська, 30, Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України. 

 

План-розподіл продукції між пунктами поставки 

Пункт поставки м.Київ м.Харків м.Дніпро м.Запоріжжя 

Книга-розмальовка з 

гігієни*  

250 3250 3250 3250 

Зошит з гігієни* 250 3250 3250 3250 

Зошит з мінної безпеки  

(1-4)* 

250 4250 4250 4250 

Плакат з мінної 
безпеки* 

50 150 150 150 

Плакат-календар з 
гігієни* 

100 300 300 300 

Плакат з гігієни (миття 

рук)* 

100 300 300 300 

Методички 
«Профілактика 

вживання наркотиків»* 

50 50 50 50 

Журнал-комікс, міни* 200 600 600 600 

Щоденник, міни* 200 600 600 600 

Стікер, гігієна* 50 450 450 450 

Листівка, Етикет** 100 300 300 300 

Гра, картки-емоції* 20 60 60 60 

Календар з 
малюнками** 

30 100 100 100 

Календар з фото** 30 100 100 100 

Запрошення** 10 330 330 330 

Грамоти, дипломи** 30 100 100 100 

 

 
Підпис_____________       Дата_____________ 
 
 
 


