
 

м. Київ                                             «06» серпня 2018р. 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 (далі – „Запит”) 

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на місцеву закупівлю послуг 

маркетингового дослідження заробітних плат в гуманітарному секторі з  поділом по регіонам 

та за посадами 

Технічне завдання для  виконання послуг у Додатку 1 до Запиту Цінових 

Пропозицій 

Термін виконання робіт та надання послуг 
До 31 серпня 2018 року 

 

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

Безготівковий розрахунок за виконання послуг 
у грн. 

Цінова пропозиція 

Забезпечення конфіденційності інформації Лист-гарантія щодо виконання технічних вимог 

Сума договору повинна бути фіксована 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів  

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

Право на здійснення підприємницької 
діяльності з відповідністю КВЕДам 

- 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. 

- Копії 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  

Правила оформлення цінової пропозиції учасника: 

1. Цінова пропозиція  
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним 

вимогам (див. таблиці вище) 
3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. 
4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції 

несе учасник. 
5. Пропозиція має бути надіслано на електронну скриньку, разом з усіма 

необхідними документами. 
 

 

 



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 
які-небудь докази, що підписання договору або виконання контракту включають 
в себе хабарництво або будь-які незаконні дії. 

 

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: o.varenyk@redcross.org.ua до 

моменту подання. 

Цінові пропозиції приймаються: 
на електронну скриньку o.varenyk@redcross.org.ua 
до 14 серпня 2018 року до 17.00 (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 Тендерним 

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 поштою або електронною 

поштою.  

 
 
Голова тендерного комітету                                           І.С. Кириленко  
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Додаток 1 
до Запиту Цінових Пропозицій 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ЩОДО ОБРАННЯ КОМПАНІЇ ДЛЯ 

МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

З метою проведення маркетингового дослідження заробітних плат в 

гуманітарному секторі з поділом по регіонах та за посадами є необхідність в 

проведенні тендеру з метою обрання оптимальної компанії. 

Розподіл за регіонами: 

- м. Київ 

- Луганська область 

- Донецька область 

- м. Одеса 

- м. Тернопіль 

- м. Дніпро 

 

Розподіл за посадами: 

м. Київ: 

- керівник організації 

- заступник керівника організації 

- головний бухгалтер 

- керівник відділу 

- керівник проектів  та програм (координатор) 

- менеджер проекту 

- фінансовий координатор проекту 

- менеджер по персоналу       

- спеціаліст  відділу (desk officer) 

- асистент  ( проекту, відділу) 

м. Одеса , м. Дніпро, м.  Тернопіль та ін. 

- керівник  організації; 

- головний бухгалтер; 

- керівник проекту (координатор); 

- фінансовий менеджер проекту. 

 

Приблизний список організацій, які здійснюють діяльність в аналогічній  сфері: 

- міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів»; 

- міжнародний благодійний фонд «Карітас Україна»; 

- ЮНІСЕФ; 

- Міжнародний благодійний фонд «АІСМ Україна»; 

- представництво в Україні «Save the children international»; 

- МБФ «Альянс громадського здоров’я»; 

- GIZ; 

- ICRC. 


