м. Київ

«05» 04 2018р.
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі – „Запит”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує конкурс на
місцеву закупівлю гематологічного аналізатора Micro CC -20 PLUS .
Джерело фінансування закупівлі – спільний проект Товариства Червоного Хреста
України та Австрійського Червоного Хреста «Доступ до послуг з охорони здоров’я в
Луганській області»
Опис позицій до закупівлі товарів
№
1

Назва

Кількість

Гематологічний аналізатор
Micro CC -20 PLUS
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Додаткова
інформація
Додаткові
характеристики у
Додатку №1

Термін постачання товарів
Обов’язкові технічні вимоги до товарів
Товар має бути новим, що не був у
використанні
Товар має повністю відповідати технічним та
якісним характеристикам
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до
постачальника товарів
Право на здійснення підприємницької
діяльності з відповідними КВЕДами

Документи, які підтверджують
відповідність технічним вимогам
Лист-гарантія на бланку організації

Документи, які підтверджують
відповідність кваліфікаційним вимогам
- Копії свідоцтва про державну
реєстрацію (для зареєстрованих до
07.05.2011 року, якщо їм не було
видано Виписку) або Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців або Витяги з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, в якому зазначаються
основні види діяльності.
- Копія 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.
Довідка, складена у довільній формі, за
підписом уповноваженої особи Учасника та
завірена печаткою (ця вимога не стосується
учасників, які здійснюють діяльність без
печатки згідно з чинним законодавством) яка
містить відомості про підприємство:

Self-декларація
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а) реквізити (місцезнаходження, телефон,
факс);
б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по
батькові, конт. телефон);
в) інформація про реквізити банківського
рахунку, за якими буде здійснюватися оплата
за договором
г) відповідальний менеджер/особа (посада,
прізвище, ім’я, по батькові, конт. телефон)
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 Бородін Станіслав Сергійович, координатор проекту, м. Київ, вул.
Пушкінська 30, +380 63-045-15-83, +380 44 230 26 46, s.borodin@redcross.org.ua
Цінові пропозиції приймаються за адресою:
Україна 01004, місто Київ, вул. Пушкінська буд. 30.
або на електронну пошту s.borodin@redcross.org.ua з копією на o.varenyk@redcross.org.ua
до 19.04.2018 року до 11:30 включно.
Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку
серед поданих цінових пропозицій Комітетом 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
Комітетом
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 електронною поштою.

Голова тендерного комітету

В.В. Шелоков
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Додаток 1 До Запиту

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ
Фірмовий бланк учасника (за наявності)
Вимога

Значення

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Наявність дозволу МОЗ України на застосування в медичній
практиці (копія Свідоцтва про Державну реєстрацію виробу
медичного призначення з додатками або переліком аксесуарів до
нього)
Наявність Сертифікату відповідності Держстандарту України
(додати копію Сертифікату при поставці)
Настанова з експлуатації українською або російською мовою
Гарантійний термін обслуговування для обладнання, що
пропонується , не менше 12 місяців.
Оригінал гарантійного листа від виробника про можливість
постачання обладнання в необхідній кількості, якості та в
терміни, обумовлені документацією Замовника
Післягарантійне обслуговування
Наявність сервісної служби з сертифікованими сервісними
інженерами (надати копії сертифікатів)
Відповідність технічних характеристик заданим вимогам повинна
бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи
настанови з експлуатації або додаванням завірених копій
відповідних розділів технічного опису чи технічних умов

Відповідність:
так/ні

наявність
наявність
наявність
12 місяців
наявність
наявність
наявність
наявність

2. Вимоги щодо обладнання

Мати такі технічні характеристики, щоб визначати
вимірювані розрахункові параметри-WBC, LYM #, MID #,
GRA #, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB , HCT, MCV,
MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT,
P-LCR.
Мати можливість диференціювання лейкоцитів по 3-м
субпопуляціям і побудовою 3-х гістограм і мати повністю
русифіковане меню з підказками для спрощеної роботи лаборанта.
Мати вбудований контроль якості на основі методів
L-J, X-R,X-B.

Вартість обладнання складає (грн, без ПДВ):_________
Вартість обладнання складає (грн, з ПДВ):)__________
Учасник гарантує, що предмет закупівлі товару не завдаватиме шкоди навколишньому
середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

Керівник організації – учасник
3

