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м. Київ                            «11»травня 2017р. 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 (далі – „Запит”) 

 
Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує конкурс 
на місцеву закупівлю Ляльок для лялькового театру та Ширм розбірних до них. 

Джерело фінансування закупівлі –  Дана закупівля необхідна для 
забезпечення м. Авдіївка, Донецької області Ляльковим театром в рамках  
проекту, що фінансується Міжнародним Комітетом Червоного Хреста України. 

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та 
послуг  

 
 

№ Назва Кількість Додаткова 
інформація / 

Обов’язкові технічні 
вимоги 

1 
 

 

Ляльки для лялькового театру 60-
70см 
 

21 
 
 
 

У відповідності до вимог, 
викладених у Додатку 1 
до Запиту  
 

 
2  

 
Ляльки для лялькового театру 
(рукавичкові)  25-30 см 
 

 
6 

У відповідності до вимог, 
викладених у Додатку 1 
до Запиту 

 
3   

 
 
Фасад «Хатинка», з віконцем для 
ляльок 

 
 
1 

 

У відповідності до вимог, 
викладених у Додатку 1 
до Запиту 

4   
Фасад "Дерево" 

1 У відповідності до вимог, 
викладених у Додатку 1 
до Запиту 

 
5  

Конструкція- Ширма розбірна з 
металевими тримачами   

6м*1,5м  

 
1 

У відповідності до вимог, 
викладених у Додатку 1 
до Запиту 

6 Конструкція- Ширма розбірна з 

металевими тримачами  4м* 

1,7м 

1 У відповідності до вимог, 
викладених у Додатку 1 
до Запиту 

7 Конструкція- Ширма розбірна з 
металевими тримачами  

3м*1,9м 

1 У відповідності до вимог, 
викладених у Додатку 1 
до Запиту 
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Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг 
Ляльки: протягом 60 діб з дня перерахування передплати. 
Фасад: 45 діб з дня перерахування передплати.   
 

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

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

Юридична реєстрація з відповідними КВЕДами 
Досвід діяльності у відповідній сфері не менше 
двох років  

 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  та ліцензії (якщо 
вид діяльності ліцензується) 

Відомості про фізичну особу-підприємця (у разі 
виконання замовлення фізичною особою-
підприємцем) 

Паспорт (всі сторінки з відмітками), ІПН 

Посилання на сайт постачальника Сторінка в соц.мережі 

 

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: Михальчук Олена Олександрівна, фінансовий координатор. 
Тел.: +38-099-547-68-87. 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: 
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 30  
  
або на електронну пошту o.mikhalchuk@redcross.org.ua,  
 
до 17 травня 2017 року до 10-00 (включно). 



 3 

 
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.  
 
 
 
 
Голова тендерної комісії                                                                 О.Г. Вареник  
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Додаток 1 До Запиту 
 

Список необхідних товарів 
 

 

№ Назва 
Кількість 

шт. 

Вартість 
(грн./ за од.) з 
обов’язковим 
зазначенням 
«з ПДВ» або 
«без ПДВ» 

1. 

Лялька для лялькового театру- "Хлопчик", 

одягнений у куртку, джинси, кросівки. Що 

говорить, керування головою --вхід через 

потилицю, керування руками – рукавички, зріст - 

60÷70 см.   

Матеріали для тіла: велюр трикотажний не 

ворсовий, флізелін, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: трикотаж бавовняний, джинс, 

мікровельвет, резинка эластична, плащевая 

бондінг. 

Волосся: мех штучний 

1 шт.  

2. 

Лялька для лялькового театру- "Дід", одягнений у 

зелену рубаху. Що говорить, керування головою --

вхід через низ тулуба, керування руками – спиці, 

зріст - 60÷70 см.  Матеріали для тіла: велюр 

трикотажный не ворсовий, флізелін, фетр, фліс.  

Матеріали для одягу:бавовна, батист, вовна 

костюмна, бечева. 

Волосся: нитка для в'язання. 

1 шт. 

 

3. 

Лялька для лялькового театру- "Дівчинка", з двома 

косами,  одягнена у червону спідницю. Що 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см.  

Матеріали для тіла: велюр трикотажный не 

ворсовий, флізелін, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: бавовна, сатин, льон, стрічка 

атласна. 

Волосся: нитка для в'язання. 

1 шт. 

 

4. 

Лялька для лялькового театру- "Дівчинка", з двома 

хвостиками,  одягнена у блакитну сукню. Що 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: велюр трикотажный не 

ворсовий, флізелін, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: поплін, гумка для волосся, 

трикотаж рибана. 

Волосся: нитка для в'язання.  

1 шт. 
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5. 

Лялька для лялькового театру- "Маша", з 

мультфільму «Маша та ведмідь»,  Що не говорить, 

керування головою --вхід через низ тулуба, 

керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см.  

Матеріали для тіла: велюр трикотажный не 

ворсовий, флізелін, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: бавовна, сатин, льон, стрічка 

атласна. 

Волосся: нитка для в'язання. 

1 шт. 

 

6. 

Лялька для лялькового театру- "Ведмідь", з 

мультфільму «Маша та ведмідь»,  Що говорить, 

керування головою --вхід через низ тулуба, 

керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: плюш, флізелін.  

1 шт. 

 

7. 

Лялька для лялькового театру- "Бабця", одягнена у 

білу рубаху, яскраву спідницю, блакитний фартук. 

Що говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: велюр трикотажный не 

ворсовий, флізелін, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: бавовна, сатин, льон, 

мереживо прошва. 

Волосся: нитка для в'язання. 

1 шт. 

 

8. 

Лялька для лялькового театру- "Буратіно", 

одягнений у білій ковпак з червоною смужкою, 

червону куртку, зелені шорти. Що говорить, 

керування головою --вхід через низ тулуба, 

керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см.  

Матеріали для тіла: велюр трикотажный не 

ворсовий, флізелін, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: велюр стрейч трикотаж 

рибана. 

Волосся: вовна меріноса. 

1 шт. 

 

9. 

Лялька для лялькового театру- "Хлопчик", 

одягнений у сіру куртку, волосся -дреди Що 

говорить, керування головою ----вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: велюр трикотажный не 

ворсовий, флізелін, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: трикотаж двунитка. 

Волосся: вовна меріноса  

1 шт. 

 

10. 

Лялька для лялькового театру- "Мавпа", Що 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла:  плюш, флізелін. 

Волосся: нитка для в'язання 

1 шт. 

 

11. 
Лялька для лялькового театру- "Вовк", одягнений у 

чорно-жовтий костюм. Що говорить, керування 

головою -вхід через низ тулуба, керування руками 
1 шт. 
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– спиці, зріст - 60÷70 см. Матеріали для тіла: плюш 

, фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: трикотаж французський. 

Волосся: хутро штучне. 

12. 

Лялька для лялькового театру- "Півник", 

одягнений у смугасту майку. Що говорить, 

керування головою -вхід через низ тулуба, 

керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: плюш , фетр, фліс. 

Матеріали для одягу: трикотаж бавовняний 

1 шт. 

 

13. 

Лялька для лялькового театру- "Лисичка", Що 

говорить, одягнена у сукню, керування головою --

вхід через низ тулуба, керування руками – спиці, 

зріст - 60÷70 см. Матеріали для тіла: плюш , фетр, 

фліс. 

Матеріали для одягу: трикотаж бавовняний. 

1 шт. 

 

14. 

Лялька для лялькового театру- "Бджола",  Що не 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: плюш , фетр, фліс, органза. 

1 шт. 

 

15. 

Лялька для лялькового театру- "Пес Шарік", Що 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: плюш , фетр, фліс.  

Матеріали для одягу: фліс. 

1 шт. 

 

16. 

Лялька для лялькового театру- "Кіт Матроскін", 

Що говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: плюш , фетр, фліс.  

Матеріали для одягу: фліс. 

1 шт. 

 

17. 

Лялька для лялькового театру- "Губка-Боб", Що 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, зріст - 60÷70 см. Матеріали для тіла: плюш 

, фетр, фліс.  

Матеріали для одягу: трикотаж, фетр, сатин стрейч. 

1 шт. 

 

18. 

Лялька для лялькового театру- "Ворона", Що 

говорить, , керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування крилами – спиці, зріст - 60÷70 

см. Матеріали для тіла: плюш , фетр, фліс.  

Матеріали для одягу: трикотаж бавовняний.  

Волосся: хутро штучне.  

1 шт. 

 

19. 

Лялька для лялькового театру- "Принцеса", з двома 

змінними носами, одягнена у блакитну сукню. Що 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: велюр трикотажный не 

ворсовий, флізелін, фліс.  

Матеріали для одягу: бавовна, батист.  

Волосся: нитка для в'язання.  

1 шт. 
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20. 

Лялька для лялькового театру- "Заєць", Що 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування руками – спиці, зріст - 60÷70 см. 

Матеріали для тіла: плюш , фетр, фліс. 

Волосся: хутро штучне. 

1 шт. 

 

21 

Лялька для лялькового театру- "Пінгвін", Що не 

говорить, керування головою --вхід через низ 

тулуба, керування крилами – спиці, зріст - 60÷70 см 

Матеріали для тіла: плюш , фетр, фліс, флізелін. 

1 шт. 

 

22 

Руковичкова лялька для лялькового театру, на 

середню, жіночу руку- "Колобок", Що говорить, 

керування лялькою --вхід через низ тулуба, та 

спиця, зріст - 25÷30 см. Матеріали для тіла: плюш, 

фетр, трикотаж. 

1 шт. 

 

23 

Руковичкова лялька для лялькового театру, на 

середню, жіночу руку- "Незнайка", Що говорить, 

керування лялькою --вхід через низ тулуба, зріст - 

25÷30 см. Матеріали для тіла: велюр, флізелін, 

фетр. 

Матеріали для одягу: бавовна, сатин стрейч, 

флизелин, фетр. 

Волосся: нитка для в'язання, трикотаж. 

1 шт. 

 
 
 

24 

Руковичкова лялька для лялькового театру, на 

середню, жіночу руку- "Крокодил Гена", Що 

говорить, керування лялькою --вхід через низ 

тулуба, та спиця, зріст - 25÷30 см Матеріали для 

тіла: бавовна, фетр, плюш, тритотаж.  

Матеріали для одягу: бавовна, флизелин, фетр  

1шт. 

 

25 

Руковичкова лялька для лялькового театру, на 

середню, жіночу руку- "Червоний капелюшок", Що 

говорить, керування лялькою --вхід через низ 

тулуба, та спиця, зріст - 25÷30 см. Матеріали для 

тіла: велюр, флізелін, фетр.  

Матеріали для одягу: сатин стрейч, флизелін, 

атласная стрічка, трикотаж.  

Волосся: нитка для в'язання  

1 шт. 

 

26 

Руковичкова лялька для лялькового театру, на 

середню, жіночу руку- "Чебурашка", Що говорить, 

керування лялькою --вхід через низ тулуба, та 

спиця, зріст - 25÷30 см. Матеріали для тіла: плюш, 

фетр, трикотаж. 

1 шт. 

 

27 

Руковичкова лялька для лялькового театру, на 

середню, жіночу руку- "Шапокляк", Що говорить, 

керування лялькою --вхід через низ тулуба, та 

спиця, зріст - 25÷30 см. Матеріали для тіла: велюр, 

флізелін, фетр. 

Матеріали для одягу: трикотаж, фетр, вовна 

костюмна, бавовняний батист. 

1 шт. 
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Волосся: нитка для в'язання. 

28 
Фасад «Хатинка», з віконцем для ляльок. 

Матеріал,- ламінована  ДВП плита, друкований 

аракал. розмір -1м. кв. 
1 шт. 

 

29 
Фасад «Дерево». Матеріал,- ламінована  ДВП 

плита, роздрукований аракал. Висота 1.2м. 
1шт. 

 

30 

Конструкція – ширма розбірна, з металевими 

тримачами, у кількості  три штуки, загальною 

площею 31м.кв.  Каркас – дерево, фасад- 

двостороння ламінована ДВП, оздоблення фасаду- 

бархат-бавовна.  

Ширма  за розмірами по фасаду  - 6м*1,5м; Винос 

бокових частин, додатково по 1,5 м, з кожної 

сторони. 

1 шт. 

 
 

31 

Конструкція – ширма розбірна, з металевими 

тримачами, у кількості  три штуки, загальною 

площею 31м.кв.  Каркас – дерево, фасад- 

двостороння ламінована ДВП, оздоблення фасаду- 

бархат-бавовна.  

Ширма за розмірами по фасаду  4м* 1,7м. Винос 

бокових частин, додатково по 1,5 м, з кожної 

сторони. 

 

1 шт. 

 

32 

Конструкція – ширма розбірна, з металевими 

тримачами, у кількості  три штуки, загальною 

площею 31м.кв.  Каркас – дерево, фасад- 

двостороння ламінована ДВП, оздоблення фасаду- 

бархат-бавовна. 

Ширма  за розмірами по фасаду  - 3м*1,9м. Винос 

бокових частин, додатково по 1,5 м, з кожної 

сторони. 

1 шт. 

 

33 
Адресна доставка готової продукції до м. 

Слов’янськ, Донецької області   
- 

 

 
Умови оплати: (рекомендовано 50% передплата) 
Термін поставки: фасад-ширма 45 діб. 
                          ляльки -60 діб  
Умови поставки: адресна доставка партіями по 5 ляльок. 
Додаткова інформація: 

Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної торгової марки 


