
 

 

ТЕНДЕРНЕ ЗАПРОШЕННЯ  

 

м. Київ            28.04.2020 

 

Проект: Підтримка об’єднаних громад в боротьбі з пандемією КОВІД-19 

Організатори: МБФ Карітас України за фінансової підтримки Програми «U-LEAD з 
Європою» реалізовує проект “Підтримка об’єднаних громад в боротьбі з 
пандемією КОВІД-19“. 

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським 
Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, 

Польщею та Швецією.. 

Предмет закупівлі:    Пошив захисної маски з брендуванням  

Тривалість тендеру: 28.04.2020р. – 04.05.2020р. 

Тип тендеру: Відкритий, оголошення про проведення відкритого тендера публікується 
на відкритих тендерних площадках:   
http://www.ua-tenders.com 
http://tender.in.ua 
https://caritas-ua.org/ 

Замовник та платник: Міжнародний благодійний фонд "Карітас України" 
Неприбуткова організація, з ознакою неприбутковості 0036 
ЄДРПОУ 21695710 
м. Львів, вул. Озаркевича, 4 
тел/факс (032) 227-47-74, (032) 227-47-70 
Президент: Андрій Васькович 
Центральна Філія ПАТ "КРЕДОБАНК" 
МФО 325365,   п/р 2600117913631 

Мета та предмет 

тендеру: 

Метою тендеру є вибір виробників захисних масок для розміщення 
замовлення з метою підтримки економіки ОТГ.  
Предметом тендеру є пропозиція та інші документи, форма та зміст яких 
мають відповідати умовам, викладеним у цьому технічному завданні. 

Документи, що 

додаються до цього 

запрошення: 

Технічне завдання  -  Додаток №1  

Дата закінчення подання 

тендерних пропозицій: 

04.05.2020р до 15.00  

Термін розгляду 

тендерних пропозицій: 

до 07.05.2020 р.  

Дата оголошення 
переможця:  

08.05.2020р. за умови отриманні належної кількості пропозицій для 
визнання тендеру таким, що відбувся.  

Кількість переможців та 
лотів тендеру:  

Організатор тендеру має обрати  виробників, які знаходяться у 4 різних 
областях України. Кількість переможців може становити від 4 до  24 
швацьких підприємств з різних областей України та відповідно до  
кількості масок у одному лоті та областей України.  

http://www.ua-tenders.com/
http://tender.in.ua/
https://caritas-ua.org/


 

 

Організатори встановлюють загальну кількість лотів 24  
Загальна кількість масок  для виготовлення – 205300 шт.  
Розмір одного лоту становить 8555 штук захисних масок.  
Одне підприємство може подаватися на виготовлення максимально 4 
лотів відповідно до термінів виготовлення та гарантією поставки готової 
продукції.  

Перелік документів для  
подання цінових  
пропозицій: 

- цінова пропозиція на бланку підприємства завірена печаткою та 
підписом уповноваженої особи. У ціновій пропозиції має бути чітко 
вказано, яку область представляє виробник і це документально 
підтверджується місцезнаходженням виробництва, та кількість лотів або 
кількість масок     
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, копії наявних ліцензій; 
- копія документу про статус платника податків; 
- опис про обладнання та матеріально-технічної бази для виконання 
робіт включаючи опис організаційної структури компанії та кількості 
працівників із зазначенням кваліфікації;  
- дизайн–макет захисної маски або фото готового зразка захисної маски з 
нанесеним логотипом  на моделі  в різних ракурсах відповідно до 
технічного завдання;  

Період виконання робіт:  До 12 червня 2020 р  товар має бути поставлений на вказану адресу – 
один з 4 регіональних центрів Карітас, найближчий до переможця 
(визначається Організатором)  

Валюта пропозиції:  Ціни в гривнях всі податки включено. Ціни мають включати всі матеріали, 
роботи, брендування, пакування, доставку та інше  - у форматі «під 
ключ». 

Витрати на підготовку 
пропозиції: 
 

Всі витрати, пов’язані із підготовкою та поданням тендерної пропозиції, 
покриваються учасником тендера.  МБФ Карітас України ні в якому 
випадку не відповідає за такі витрати, понесені учасником тендера. 

Умови участі: 1. Виробник та виробництво має бути зареєстроване та розташоване в 
населеному пункті, що входить до складу офіційно зареєстрованих 
ОТГ.  

2. Кількість населення населеного пункту не повинно бути більше 50 тис 
мешканців. 

3. Учасник тендеру має бути прямим виробником та мати власні 
виробничі потужності. Підприємства з перепродажу до участі не 
допускаються.  

4. Учасник, зацікавлений у наданні послуг повинен бути 
зареєстрованим суб’єктом підприємницької діяльності та володіти 
необхідними ліцензіями та дозволами для здійснення відповідної 
діяльності. 

5. Досвід роботи у відповідній сфері не менше 1 року. 
6. Фінансування замовлення здійснюється за схемою 50/50 - 50% 

передоплата після підписання договору з виробником, 50% - 
протягом 5 днів після постачання всього об’єму партії та прийняття її 
за якістю та кількістю.    

Критерії вибору 
виконавця: 

Кожна заявка буде оцінена тендерним Комітетом за критеріями:  
- повнота та якість поданої заявки; 



 

 

- підтверджений досвід у сфері швацтва; 
- відповідне технічне оснащення майстерні; 
- ціна-якість запропонованої продукції; 
- гарантований термін виконання  

Визначення переможця 
тендеру: 

Оцінювання тендерних пропозицій буде проводитись Тендерною 
комісією, відповідно  до мети, цілей та завдань тендеру. У результаті 
оцінки тендерних пропозицій тендерною комісією буде рекомендовано 
переможців тендеру. Остаточне рішення щодо переможців тендеру 
приймає Організатор тендеру. Організатор тендеру має право відмінити 
тендер в цілому без надання роз’яснень учасникам. Відповідальність 
Організатора тендеру не виходить за межі, визначені умовами тендеру. 

Додаткова інформація: Замовник залишає за собою право вести переговори щодо умов 
замовлення (термін, ціна) з Виконавцем.  

Організатор тендеру не несе відповідальності за неможливість контакту з 
учасником тендеру, якщо будь-яка інформація про учасника тендеру 
повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за 
достовірність наданої ним інформації.  

Участю у тендері учасник безумовно погоджується з усіма умовами 
тендеру та бере на себе обов’язок їх належно виконувати. У випадку 
виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов 
тендеру, та/або питань, не врегульованих умовами тендеру, остаточне 
рішення приймається Організатором тендеру. Рішення Організатора 
тендеру є остаточним та оскарженню не підлягає.  

Порядок подання 
цінових пропозицій:  

Цінова пропозиція (перелік необхідних документів та  формат зазначені 
вище) надсилаються електронним листом на адресу: tender@caritas.ua з 
вказанням теми листа «Виготовлення захисної маски _ назва 
підприємства-учасника».  
З питань щодо подання документів та організації тендеру звертатися до 
Марини Воржевої, тел. +380503583523 або мейл:  mvorzheva@caritas.ua   

 

 

Додаток 1 

до тендерного запрошення 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

захисної маски для обличчя «U-LEAD з Європою» 

Назва виробу Маска захисна для обличчя багаторазова 

Тканина Натуральні тканини з принтом або без 

Тип тканини Бавовна/Бавовняний трикотаж, не менш 90 г/м2 
Сатин, не менш 128 г/м2 
Шовк, не менш 230 г/м2 
Льон, не менш 180 г/м2 

Кількість шарів Не менше трьох з урахування фільтруючого шару.  
 

mailto:tender@caritas.ua
mailto:mvorzheva@caritas.ua


 

 

Наявність фільтруючого 
шару 

Змінний. Можливість заміни фільтруючого шару.  
Рекомендований Спанбел/спанбонд медичний для внутрішнього 
фільтруючого шару, не менш 23 г/м2 

Форма маски Відповідно до дизайну або власна розробка 

Ергономічність Щільне прилягання до обличчя. Перевагою є можливість 
адаптування під обличчя 

Розміри Універсальний з можливістю регулювання по розміру  
 

Надійність  Можливість прання.  
Стійкість принту до прання. Витримує багато прань без значної 
втрати початкового вигляду 
Надійність засобу фіксування масок до обличчя (резинки, стрічки) 

Безпечність Не ускладнює дихання  
Не подразнює шкіру обличчя 
Не викликає алергію 

Брендування Обов’язкове нанесення логотипу U-LEAD з Європою. Логотип 
додається до технічного завдання.  
Спосіб нанесення логотипу, місце нанесення логотипу та розмір 
пропонується виробником. Логотип має бути стійким до прання без 
значної втрати початкового вигляду.  

Пакування Групова упаковка по 1 або 10 шт – пакети 
поліетиленові/поліпропіленові 
Групова упаковка по 1000 шт – картона коробка  

 

 

Приклади дизайну  

 

  
 



 

 

  

 


