м. Київ

«10»жовтня 2016р.
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі – „Запит”)

Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі – «Організатор»)
оголошує конкурс на закупівлю жилеток для волонтерів Червоного Хреста.
Дана послуга необхідна для забезпечення уніформою волонтерів Київської обласної
організації Товариства Червоного Хреста України, які проводять навчання населення
навичкам першої допомоги, профілактики ВІЛ-інфекції, пропагандують червонохрестний
рух тощо по проекту «Регіональна ініціатива з охорони здоров»я», що фінансується
Американським Червоним Хрестом через Міжнародну Федерацію Товариств Червоного
Хреста та Червоного Півмісяця.
Опис позицій для робіт та послуг
№

1.

Назва

Кількість

Жилетки з логотипом
Товариства Червоного Хреста
України

100

Додаткова
інформація
Додаток № 1 до
Запиту

Термін надання послуг
[10 жовтня 2016 р. по 24 жовтня 2016 року]
Обов’язкові технічні вимоги до товару

Документи, які
підтверджують
відповідність
технічним
вимогам

Жилетки
колір
Наявність логотипів

червоний
Логотип Товариства
Червоного Хреста на
нагрудні кишені та на
спині. Напис на спині
«Червоний Хрест»
вишивка
саржа
250
Чотири нашивні, дві
внутрішні, нагрудна
прозора під бедж.
блискавка
Розмір регулюється
боковими брительками

Спосіб нанесення
тканина
Щільність тканини
Наявність кишень
Застібка
Універсальність

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до
виконавця робіт та послуг
Суб’єкт підприємницької діяльності за

Документи, які підтверджують
відповідність кваліфікаційним вимогам
[Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для
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законодавством України (юридична або
фізична особа);

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), абодовідки з податкового
органу про обрання системи оподаткування та
ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)]

Наявність досвіду роботи від 2-х років;
Наявність відповідної ліцензії та санітарних
дозволів;
Наявність підтвердженого досвіду в
організації/проведенні культурно-масових
заходів

Копія ліцензії
Перелік послуг, що можуть бути надані

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 послуг пов’язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі
послуг 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 (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
Цінові пропозиції приймаються за адресою:
м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 51Б , 3 поверх

або на електронну пошту crossred@rambler.ru,
до 24 жовтня 2016 року до 17:00 (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
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постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем
процедури місцевої закупівлі.
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з
дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім
учасникам не пізніше 5 (двох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення
переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі
поштою або електронною поштою.
Додаткова інформація (у разі необхідності)

Голова Київської обласної організації
Товариства Червоного Хреста України

О.М.Гуленко
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