№ 02-05/2019
від 13.05.2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсних торгів
(далі – „Оголошення”)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує конкурсні
торги (тендер) на послугу «Закупівля ручок з вбудованою флеш-пам’яттю (флеш-накопичувач
«Ручка»)».
Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для реалізації Договору про
виконавче партнерство між Громадською організацією «ЕдКемп Україна» та Представництвом Фонду
ООН у галузі народонаселення від 23.04.2018.
Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг
Кількість
1300

№

Назва

1

Ручка з вбудованою флеш-пам’яттю
16 ГБ

2

Нанесення логотипу

2/шт

3

Запис пакету матеріалів

1300

Додаткова інформація
Має містити вбудований стилус (м’який
наконечник для керування смартфоном,
планшетом); матеріал – метал; колір –
зелений.
Мають бути нанесені два логотипи
(додаток 1) білого кольору
На всі об’єкти має бути записаний пакет
матеріалів, наданий замовником

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг:
до 04 липня 2019 року.
Обов’язкові технічні вимоги
до товарів, робіт та послуг

Документи, які підтверджують відповідність
технічним вимогам

Безготівковий розрахунок

Цінова пропозиція / кошторис

Обов’язкові кваліфікаційні
вимоги до постачальника
товарів або виконавця робіт
та послуг
1. Право на здійснення
підприємницької діяльності

Документи, які підтверджують відповідність
кваліфікаційним вимогам

•

•

•

Свідоцтво про державну реєстрацію (якщо є), 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,
Витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо є)

Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.
Склад цінової пропозиції:
Цінова пропозиція у формі Додатку 2.
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам
(див. таблиці вище).
Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з таким:
Участь у конкурсних торгах (тендері) 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:
Захарова Людмила Олександрівна, офіс-адміністраторка,
+380993864776, mzakharova@edpro.agency.
Цінові пропозиції приймаються за адресою:
61023, м. Харків, вул. Сумська, 126, офіс 5-А.
до 31 травня 2019 року до 12:00 години (включно).

Методика обрання переможця конкурсних торгів (тендеру).
Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора місцевої
закупівлі 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/подала таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.
Визначення переможця цієї процедури закупівлі відбудеться не пізніше як протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дати відкриття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено
переможцям не пізніше як через 5 (п’ять) календарних днів з дати прийняття рішення про визначення
переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам конкурсних торгів (тендеру)
поштою, електронною поштою, або телефоном.

Додаток 1
до запиту цінових пропозицій за конкурсними торгами (тендером)
№ 02-05/2019 від 13.05.2019 р.
Вимоги щодо розміщення логотипів

Додаток 2
до запиту цінових пропозицій за конкурсними торгами (тендером)
№ 02-05/2019 від 13.05.2019 р.
Варіант цінової пропозиції / кошторису
___________________ (назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію, на
участь у закупівлі № 02-05/2019 від 13.05.2019 р. «Закупівля ручок з вбудованою флеш-пам’яттю
(флеш-накопичувач «Ручка»)»
Повне найменування
учасника – суб’єкта
господарювання
Ідентифікаційний код
Юридична адреса:
Контактні дані:
Пропозиція дійсна до:

Список необхідних товарів/послуг

№

Назва роботи / послуги

Кількість, шт.

1

Ручка з вбудованою флеш-пам’яттю 16 ГБ

1300

2

Нанесення логотипу

1300*2

3

Запис пакету матеріалів

1300

Вартість (грн./зазначити
без ПДВ)

Сума
Ознайомившись із кваліфікаційними вимогами та вимогами щодо умов, обсягу та термінів
поставки товарів та послуг, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити якісним товаром, в
обсязі та в строки, визначені замовником.
Разом із цією пропозицією ми надаємо копії документів, передбачені кваліфікаційними
вимогами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи
підприємства/фізичної особи, завірені печаткою

_______________(___________)

