
 

м. Київ                                  «29» листопада 2017р. 

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 (далі – „Запит”) 

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на місцеву закупівлю технічних 

пристроїв для забезпечення імплементації проекту «Розвиток організаційних структур, 

молодіжного руху та волонтерства ТЧХУ(BraVo)» в проектних регіонах 

 

Опис позицій до закупівлі товарів: 

Лот 

№ 

Назва  Кількість (шт.) Додаткова 

інформація 

1 Ноутбук 8 Міститься у 

технічних вимогах 

2 БФП 8 Міститься у 

технічних вимогах 

3 Мобільний телефон 8 Міститься у 

технічних вимогах 

4 Роутер 8 Міститься у 

технічних вимогах 

 

Термін постачання товарів: 

до 14 грудня 2017 року партіями погодженими заздалегідь 

Лот № Мінімальні технічні вимоги (мінімальні) до 

товару 

Документи, які 

підтверджують 

відповідність 

технічним 

вимогам 

1. Ноутбук 

 

Діагональ екрана :15,6 

Оперативна пам'ять: 8 Гб 

Вага: до 2,5-2,9 кг 

Процесор: AMD A6-9220 

Кількість ядер: 2 

Жорсткий диск, ГБ: 1000 ГБ 

Гарантія 12 місяців 

Повні 

характеристики, 

запропонованого 

товару 

2. БФП Технологія друку: Струменевий друк 

Кількість кольорів:4 

Швидкість друку Максимальна швидкість чорно-

білого друку A4 (драфт): 33 стор/хв 

Максимальна швидкість кольорового друку A4 

(драфт): 15 стор/хв 

Роздільна здатність принтера/МФП: Разрешение 

сканирования: 600x1200 dpi 

Разрешение копирования: 600x1200 dpi 

Гарантія 12 місяців 

Повні 

характеристики, 

запропонованого 

товару 

https://rozetka.com.ua/ua/printers-mfu/c80007/filter/20914=1757/


3.Мобільний 

телефон 

Діагональ екрана: 2.4  

Кількість СІМ-карт: 2 

Гарантія 12 місяців 

Повні 

характеристики, 

запропонованого 

товару 

4. Роутер Швидкість Wi-Fi: > 300 Мбіт/с 

WAN-порт: Ethernet 

Частота роботи Wi-Fi: 2.4 ГГц 5 ГГц 

Бездротові можливості: 

802.11ac  

802.11b  

802.11g  

802.11n 

Гарантія 12 місяців 

Повні 

характеристики, 

запропонованого 

товару 

 Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 

постачальника товару 

 

 

 Право на здійснення підприємницької діяльності з 

відповідними КВЕД: 

Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для 

зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було 

надано Виписку) або Виписка 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). 

 

 

Склад цінової пропозиції: 

1. Цінова пропозиція у формі рахунку-фактури, пропозиції, прайс-листа, офіційного 

листа, тощо;  

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам 

(див. таблиці вище). 

 

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. 

 Пропозиція може бути  відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є 

які-небудь докази, що підписання договору або виконання контракту включають 

в себе хабарництво або будь-які незаконні дії. 

 

Цінові пропозиції приймаються за адресою: 

https://rozetka.com.ua/ua/routers/c80193/28050=28057/
https://rozetka.com.ua/ua/routers/c80193/22409=8267/
https://rozetka.com.ua/ua/routers/c80193/28052=28061/
https://rozetka.com.ua/ua/routers/c80193/28052=28062/
https://rozetka.com.ua/ua/routers/c80193/23545=23097/
https://rozetka.com.ua/ua/routers/c80193/23545=b/
https://rozetka.com.ua/ua/routers/c80193/23545=g/


м. Київ, вул. Пушкінська,30 ТЧХУ або на електронну скриньку v.nazina@redcross.org.ua 

до  06 грудня 2017 року до 10.00 (включно). 

Запитання та уточнення щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу 

v.nazina@redcross.org.ua  та за телефоном +380979297471 Назіна Вікторія (координатор 

проекту «BraVo») до моменту подання. 

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. 


