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м. Київ          «2» травня 2018р. 

 
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 (далі – „Запит”) 

Товариство Червоного Хреста України (далі – «Організатор») оголошує конкурс на закупівлю рюкзаків та 
жилетів з логотипами. 

Дана закупівля необхідна для забезпечення формою з логотипами організації 
волонтерів/співробітників проекту «Підтримка Домогосподарств», який фінансується Міжнародною 
Федерацію Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 

Опис позицій для закупівлі товарів 
 
 

№ Назва Кількість Додаткова інформація 

Лот 1 Рюкзак з логотипом ТЧХУ 20 Додаток № 1 та Додаток 2 до Запиту 

Лот 2 Жилет з логотипом ТЧХУ 40 Додаток № 1 та Додаток 2 до Запиту 

 
Термін постачання товарів  
до 25 травня 2018 року 

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

Товари, які відповідають візуалізації та 
характеристикам у Додатку 2 до Запиту 
 

Лист щодо наявності або готовності до 
виробу з детальним описом відповідно до 
Додатку 2 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів 

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

Суб’єкт підприємницької діяльності за 
законодавством України (юридична або фізична 
особа) 

- Копія 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; 

- 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 

Приклади макетів надані у Додатку №2. Фінальні макети будуть надаватися переможцю місцевої 
закупівлі при підписанні договору. 

Склад цінової пропозиції: 

1. Цінова пропозиція у формі заповненого Додатку 1 до Запиту, з підписом та печаткою 
відповідальної особи та терміном дії цінової пропозиції. 

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. 
таблиці вище). 

3. Додатково можуть бути надані зразки тканини. 
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Підписанням та поданням своєї цінової 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 будь-які 

докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-

які інші незаконні дії. 

 
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками Олена Вареник, 

Головних фахівець з закупівель, м. Київ, вул. Пушкінська, 30 номер телефону: +380 44 234 30 92, 
мобільний: +380 96 931 74 73, o.varenyk@redcross.org.ua 

 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: 
м. Київ, вул. Пушкінська, 30, індекс 01004 
 
або на електронну пошту o.varenyk@redcross.org.ua 
 
до 10 травня 2018 року до 10:00 (включно). 
 
Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих 

цінових пропозицій Тендерним комітетом 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 при відповідній 
якості запропонованої продукції та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, 
оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі. 

 
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду 

цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 7 (семи) 
робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних 
повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі поштою або електронною поштою.  

 
 
 

З повагою, 

Голова Тендерного комітету      І.С. Кириленко 
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Додаток 1 До Запиту 
 

Цінова пропозиція на предмет закупівлі 
 

№ Назва 
Кількість 

(шт.) 

Вартість за 
одиницю 

(грн./зазначити 
без ПДВ чи з ПДВ) 

Повна вартість 
(грн./зазначити 

без ПДВ чи з ПДВ) 

1. 
Рюкзак з логотипом ТЧХУ 
(детальний опис згідно з 
технічними вимогами у Додатку 2) 

20  

 

2 

Жилет з логотипом ТЧХУ 
(детальний опис згідно з 
технічними вимогами у Додатку 2) 

40  

 

 
Умови оплати: 30% передплата, безготівковий розрахунок 
Термін дії цінової пропозиції: ___________________ (рекомендовано до 25.05.2018 року включно). 
Вартість доставки: вказати вартість та умови доставки на склад замовника за адресою м. Київ, 
вул. Пушкінська, 30 
Додаткова інформація: тут вказуються додаткові знижки, умови тощо 
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Додаток 2 До Запиту 
Технічні вимоги до предмету закупівлі та приклади макетів 

1.  Рюкзак з логотипом ТЧХУ: 
1.1. Технічні вимоги: 
Приблизний розмір: 30 см. × 45 см. × 20 см; 
Матеріал – поліестер (приблизно 600D), або нейлон; бажано водонепроникний; 
Велике основне відділення на застібці-блискавці; 
Передній карман на застібці-блискавці; 
Плечові ремені, що регулюються по довжині, з м’якими підкладками. 
Підсилена верхня ручка; 
Два бічні сітчасті кишені під пляшку з водою; 
Колір – червоний; 
Метод нанесення логотипу – термотрансфер або шелкографія; 
Розмір логотипу – 12 см; 
Логотип розміщується на передньому кармані. 
1.2. Візуалізація: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Жилет з логотипом ТЧХУ  
2.1. Технічні вимоги: 
Матеріал – флуоресцентний, зі світловідбиваючими стрічками; 
Колір жилета – червоний, колір стрічок – сірий; 
Лицьова сторона жилета: 
- У верхній частині з лівої сторони розміщується логотип ТЧХУ на підложці, 
- З правої сторони по центру – прозора кишеня для документів, 
- З лівої сторони – дві кишені, на меншій кишені знизу розташований тримач, 
- В нижній частині з обох боків – кишені; 
Зворотня сторона жилету: 
- Розташована емблема у кольорі білого кольору. 
2.2. Візуалізація 

 


