
   

 
м. Київ         «06» вересня 2017р. 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення тендеру 

(далі – „Оголошення”) 
 

Товариство  Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує тендер на закупівлю 
комп’ютерної техніки. 

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення 
роботи патронажних сестер в рамках реалізації проекту «Патронажна служба ТЧХУ», що 
фінансується Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. 

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

 
№ Назва Кількість Додаткова 

інформація  
 
1. 

 
Планшет 

 
50 шт. 

 
Подробиці у Додатку 1 

    
    

 
Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг 
Вересень – Жовтень 2017 

 

Обов’язкові технічні вимоги до товарів Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Планшет згідно Специфікації у Додатку 1. 
Гарантія на товар 12 місяців. 

Тендерна пропозиція згідно Додатку 1 до 
Тендерного оголошення 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів  

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

Право на здійснення підприємницької 
діяльності 

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  та 
ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується) з 
відповідним КВЕД. 

 

Склад тендерної пропозиції: 

1. Тендерна пропозиція у формі Додатку 1 до Тендерної пропозиції; 
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам 

(див. таблиці вище); 



   

3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на 
Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні 
листи, тощо). 

 
Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками – 
Бойчева Ірина, національний координатор проекту, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 30, тел. 
097 279 98 79, i.boicheva@redcross.org.ua. 

 
Правила оформлення тендерної пропозиції учасника: 

1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або 
кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою 
розглядатися не будуть. 

 
2. Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, 

мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником 
є юридична особа, то печаткою та підписом уповноваженої особи. До 
тендерної пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують 
право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію 
(наказ про призначення керівника або довіреність). 

 
3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. 
 
4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції 

несе учасник. 
 

5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 90 календарних днів з 
дати розкриття тендерних пропозицій.  

 
6. Тендерна пропозиція має бути поміщеною у конверт формату А4, який на лініях 

склеювання має бути промаркований печаткою учасника у декількох місцях, аби 
виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до 
настання дати розкриття організацією тендерних пропозицій.  
 

7. На конверті має бути зазначено: ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР «Постачання 
комп’ютерної техніки» НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 12:00, «20» вересня 2017 року 

 
8. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну 

приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не 
розкривається і може бути повернутий організацією на адресу відправника.  

 

9. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комісією Організатора допускаються 
тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.  

 
Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з 
наступним: 

 участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів 
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. 

 
Тендерні пропозиції приймаються за адресою: 
Україна, 01004, м. Київ, Шевченківський район, вул. Пушкінська, буд. 30.  

  
Приймання пропозицій, які подаються учасниками, здійснюється з понеділка по п‘ятницю з 
09 год. 00 хв. до  18 год. 00 хв.  

 

mailto:i.boicheva@redcross.org.ua


   

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:  
 «20» вересня 2017 року, до 11 год. 50 хв.. 
 
РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ВІДБУДЕТЬСЯ: 

«20» вересня 2017 року, о 12 год. 00 хв. за адресою: 

Україна, 01004, м. Київ, Шевченківський район, вул. Пушкінська, буд. 30 
 

До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій запрошуються всі учасники, які 
подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники (при собі мати документи, 
що посвідчують повноваження та особу). Відсутність учасника або його уповноваженого 
представника під час процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для 
відмови в розкритті чи розгляді тендерної пропозиції. 

 
Методика обрання переможця тендеру. Спочатку серед поданих тендерних 
пропозицій Комісією відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним 
та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому 
Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій на наступному засіданні Комісією з 
прийняття рішення обирається тендерна пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який 
подав таку тендерну пропозицію, оголошується переможцем тендеру. 
 
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з 
дати відкриття тендерних пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності 
письмового уточнення інформації, яка міститься у тендерних пропозиціях, не більше ніж на 5 
днів. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 5 
календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надіслання 
відповідних повідомлень всім учасникам тендеру поштою або електронною поштою.  

 
 
 
 
 

Голова тендерної комісії       О.Г. Вареник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

Додаток 1 до Тендерної пропозиції 
 

Список-мінімум необхідних товарів 
 

№ Назва 
Кількість  
шт. 

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

1. 

Планшет з технічними 
характеристиками не нижче 
ніж: ОС Android 5.0, діагональ 
екрану 10,1 дюйма, роздільна 
здатність екрану 1280x800, 
Оперативна пам’ять 2 ГБ, вбудована 
пам’ять 32 ГБ, слот збільшення 
пам’яті microSD, процесор Intel Atom 
x3-C3200, частота 1,2 ГГц, ємність 
батареї 4890 мАч, фронтальна 
камера 0,3 МП, тилова камера 2 МП, 
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, 
GPS + (GLONASS), зовнішні порти 
micro-USB, 3,5 мм аудіо, вага 510 г. 

50  

Умови оплати: (рекомендовано 50% передплата) 
Термін поставки:  
Умови поставки: 
Наявність на складі: 
Гарантія терміном на: 
Термін дії тендерної пропозиції: 
Додаткова інформація: 
 
Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної торгової марки 

 

 


