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м. Київ                              «13» грудня 2017р. 

продовження терміну на ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 (далі – „Запит”) 

 
Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує конкурс на місцеву 

закупівлю курток (згідно специфікації – Додаток 1). 

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для забезпечення волонтерів  
Товариство Червоного Хреста України брендованим одягом, що фінансується в рамках проекту 
«Розвиток потенціалу Національного Товариства». 

Опис позицій до закупівлі товарів  

№ Назва Кількість Додаткова інформація  

1. Куртки 100 див. Додаток №1 

 
Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг  
Протягом місяця з дати підписання договору, але не пізніше 29 січня 2018 р.  
 

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Тканина повинна відповідати гігієнічним 
вимогам що підтверджуються відповідним 
сертифікатом 

 
Сертифікат 

За вимогою Організатора безкоштовне 
надання зразка тканин на етапі відбору 
пропозиції розміром не менше ніж 5 см х 5 см 

Лист-згода 

Безготівковий розрахунок Наявність реквізитів у цінової пропозиції 

Оплата за договором частинами  Цінова пропозиція 

надання одного зразка куртки для 
затвердження 

Лист-згода 

 

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

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)] 
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Склад тендерної 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); 

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

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. 
 
Посадова особа Організатора, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: 
Галаган Юлія Юріївна, Завідуюча Департаментом з питань надзвичайних ситуацій, 
Національний комітет, ТЧХУ, dmd@redcross.org.ua, +38044-279-36-78. 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: 
Країна – Україна, індекс 01004, місто Київ, вул. Пушкінська, буд. 30, з понеділка по п‘ятницю з 9 год.  
00 хв. до 18 год. 00 хв. 
Або на електронну пошту dmd@redcross.org.ua 
Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:  
 «20» грудня 2017 року, до 10 год. 00 хв. (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.  

 
 

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

 
 

Куртка 
• Матеріал – двошарова мембранна тканина Gore –Tex (дихаюча), з захистом від атмосферних 
впливів; 
• Підкладка і рукава, що відстібаються. Куртка має зйомну утеплюючу підкладку без рукавів для 
використання при низьких температурах у зимній період року; кріпиться всередині куртки на 
блискавках; 
• Колір - червоний (Pantone 485 C, або максимально наближений); флуоресцентний; 
• Поділ, рукава, зверху на спині - світловідбиваючі стрічки, ширина стрічки - 5 см; 
• Логотип ТЧХУ на підложці розміщується на лицьовій стороні справа та на рукавах; 
• Емблема в колі білого кольору розміщується на зворотному стороні; 
• Має поясну затяжку/талія-шнурок; 
• Має 10 кишень - 2 нагрудні (на липучках), 2 нагрудні для рук, 2 знизу (на липучках), 2 на 
рукавах (на застібці-блискавці), 1 прозору з клапаном (для розміщення там посвідчення та 
доступом до кишені зверху, таким чином, щоб посвідчення не випадало під час руху і нахилів) 
та 1 внутрішню для документів; 
• Блискавки – тракторні 
• Водонепроникний капюшон у комірі із застібкою-блискавкою; 
 

Відступи для світловідбиваючих стрічок: 
• На руках - 16 см від рукава 
• Поділ - 6 см 
• На спині - 11 см від коміра, 4,5 см від логотипу 
• Передня сторона: зверху і знизу з обох сторін - кишені 
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• Розмір кишень зверху - 15,5 * 19 см 
• На лівій кишені зверху - логотип ТЧХУ, діаметр - 10 см 
• На задній стороні - логотип, діаметр - 24 см 
• На рукавах з обох сторін - логотип ТЧХУ, діаметр - 10 см 

       Нашивки  
Кругла нашивка - логотип ТЧХУ діаметром 85 мм;  
нашивка 2х видів: 
30% курток - з нашивкою с з написом всередині кола «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
УКРАЇНИ»; 70% курток - з ідентичної нашивкою, але без напису по колу. 

      Логотип ТЧХУ       

 
Схема пропорцій 
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Нейтральне лого 

 
 
Національне лого 

 
 
Захисне лого на спині 

 
 
Умови оплати: бажано передплата 50%, 50% після виготовлення курток та підписання акту 
прийому-передачі протягом 7 робочих днів; 
Термін поставки: Протягом місяця з дати підписання договору. 
Додаткова інформація: поставка за адресою вул. Пушкінська, 30, 01004, м. Київ 
 

Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної торгової марки 
 

 
 


