
 

 

 

ТЕНДЕРНЕ ЗАПРОШЕННЯ  

 

м. Київ            04.05.2020 

 

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:    Складські та Логістичні послуги  

Тривалість тендеру: 04.05.2020р. – 07.05.2020р. 

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 оператора для складських та логістичних робіт.  
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: 

07.05.2020р до 18.00  

Термін розгляду 

тендерних пропозицій: 

до 12.05.2020р.  

Дата оголошення 
переможця:  

12.05.2020р. за умови отриманні належної кількості пропозицій для 
визнання тендеру таким, що відбувся  

Перелік документів для  
подання цінових  
пропозицій: 

- цінова пропозиція Виконавця на бланку підприємства завірена 
печаткою та підписом уповноваженої особи;  

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


 

 

- 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;  
- Фотографії складських приміщень, що пропонуються 

Період виконання робіт:  Травень 2020 р  

Валюта пропозиції та 

умови оплати:  

Ціни в  гривнях з ПДВ. Ціни мають включати всі матеріали, роботи, 
доставку та інше  - у форматі «під ключ». 

Оплата здійснюється по безготівковому перерахунку на підставі 
укладеного договору.  

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: Виконавець, зацікавлений у наданні послуг повинен бути суб’єктом 
підприємницької діяльності та володіти необхідними ліцензіями та 
дозволами для здійснення відповідної діяльності, мати досвід роботи у 
відповідній сфері не менше 3 років.   

Критерії вибору 

виконавця: 

Кожна заявка буде оцінена тендерним Комітетом за критеріями:  
- повнота та якість поданої заявки; 
- підтверджений досвід у сфері складських та логістичних послуг; 
- відповідне технічне оснащення складських приміщень та наявність 
власного автопарку вантажних машин; 
- найбільш широка мережа поштових відділень ; 
- найменша оцінена вартість пропозиції; 

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 
переможця тендеру. Остаточне рішення щодо переможця 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.  

Виконавець погоджується і надає доступ представникам Замовника до 
складських приміщень з метою контролю зберігання, пакування товарів.  

Виконавець погоджується і надає доступ Замовнику та запрошеним з 
боку Замовника ЗМІ та представникам донорських організацій для 
висвітлювання процесу підготовки наборів. 

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 «Лосістичні послуги _ 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 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

1. Отримати товар на піддонах від зазначеного постачальника по кількості та організувати 
зберігання;  

2. Провести розподіл всього товару по наборам. Кожен набір містить 9 найменувань товару та 
пакується у дві коробки. Перелік товару дивиться Додаток 2;  

3. Закупити та підготувати до пакування картонні коробки. Короб картонний трьошаровий – 
бажано білий. Розмір орієнтовно 40х35х28см/5-6 кг. Кількість коробок 1890 шт. Вартість 
коробки Замовник оплачує окремо, згідно рахунку Виконавця! 

4. Забрендувати кожну коробку самоклеючими стікерами А4. Кількість стікерів на одній коробці 
– 3 шт. Для ідентифікування складу коробок планується використовувати різні по кольору 
стікери;   

5. Запакувати 1890 коробок (945 наборів, кожен набір складається з двох коробок);   
6. Провести відправлення наборів (дві коробки) на 945 адрес по території України (адреси та 

супровідні документи надаються Замовником) та надати підтвердження про отримання 
одержувачем; 

ВАЖЛИВО! Складські приміщення виконавця мають знаходитися в м. Київ/Київська обл (максимум 7 
км за межами міста Київ)  

 

Цінова пропозиція має містити наступні види робіт та послуг у грн з ПДВ:  

1. Вантажно-розвантажувальні роботи за 1 піддон; 

2. Зберігання за 1 добу /1 піддон  

3. Фасування та пакування набору за 1 набір = 1980 коробок (945 наборів) має включати 

пакувальні матеріали – скотч тощо; 

4. Картонна коробка з брендуванням (наклейка кольорового стікера з 3 боків передається 

Замовником)  
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5. Доставка по Україні -  1 коробки орієнтовно 40х35х28см/5-6 кг  

6. Термін виконання фасування та формування наборів всієї кількості  

7. Термін доставки всієї партії наборів (945 наборів =1980коробок) на 945 юридичних адрес  

 

 

 

Додаток 2 

до тендерного запрошення 

 

ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ У НАБОРІ (дві коробки) 

 

1. Маски захисні – 350 шт 

2. Рукавички нітрилові – 700 шт 

3. Серветки одноразові – 5 уп 

4. Дезінфікуючий засіб для рук – 2х1,5 л 

5. Дезінфікуючий засіб для поверхонь/приміщень – 5 л 

6. Захисні костюми – 30 шт 

7. Інфрачервоний безконтактний термометр – 1 шт 

8. Захисні окуляри - 7 шт 

9. Респіратор  FFP3 – 15 шт 

 

 


