
Додаток № 1 до Тендерного запрошення від 16.06.2020 (заповнюється учасником тендера) 
Проект PSS for Children  
 
Перелік найменувань закупівлі: 
 

№ Найменування товару Коментар щодо продукту Вага 
одиниці 
найменува
ння 
кг\мл\л\г 

Кількість 
одиниць до 
закупівля, 

шт 

Виробник або бренд, що 
пропонується учасником 

тендеру 

Ціна грн з ПДВ за 
одиницю 

Загальна ціна грн з 
ПДВ за загальну 

кількість 

1 Зубна щітка  1 шт 2    

2 Зубна паста  300 мл 1    

3 Мило туалетне  90 г 10    

4 Шампунь  Гіпоалергенний  800 мл 1    

5 Пральний порошок  універсальний, гіпоалергенний 4,5 кг 1    

6 Відбілювач рідкий Хлору 85%  1 л 1    

7 Засіб для миття посуду 
(гель) 

 1,5 л  1    

8 Гігієнічні прокладки  6 пачок (3 пачки по 4 краплі, 20 
шт. в пачці і 3 пачки по 6 
крапель (ніч), 14 шт. в упаковці) 

 6    

9 Туалетний папір 2 шаровий, 45м в рулоні   12    

10 Пакети для сміття (35 
літрів) 

3 рулони по 45 шт.  3    

11 Господарче мило 72% з каоліном  200 г 3    

12 Губка для миття посуду 2 упаковки по  5 шт.  2    

13 Одноразова бритва 2 упаковки по  5 шт.  2    

14 Рушники кухонні 
папрові 

4 шт. (стандартний розмір)  4    

15 Вологі серветки Дезінфікуючі    
(15 шт. в упаковці) 

 12    

16 Захисні маски  багаторазові 1 шт.  12    

17 Дезінфікуюча рідина Спирту не меньше 85%  1л 2    

18 Коробка 3-з шаровий картон  1 шт 1    

 ЗАГАЛОМ        

 

 Одночасно засвідчуємо, що компанія: 



 ознайомлена зі змістом цінової пропозиції; 

 вся інформація, розміщена у відповіді, є актуальною і правдивою; 

 володіємо досвідом виконання завдань такого типу та необхідним потенціалом для надання вказаних послуг; 

 компанія не є банкрутом і не ліквідовується, не має справи у судовому впровадженні, не укладала угоди з кредиторами, не призупиняла діяльність, не є учасником процесів з 
даних питань, не знаходиться в будь якій аналогічній ситуації, що випливає із подібної процедури відповідно до національних правил чи законодавства; 

 не була засуджений за вчинення злочину щодо професійної поведінки;  

 не винен у серйозному професійному порушенні; 

 виконав зобов’язання, що стосуються сплати внесків на соціальне забезпечення або сплати податків відповідно до законодавства України; 

 не був предметом судового рішення, що набуло законної сили у сфері шахрайства, корупції, участі у злочинних організаціях або в будь – якій іншій незаконній діяльності, що є 
неприйнятною фінансовим інтересам Європейського співтовариства; 

 на даний час не підлягаю адміністративному покаранню; 

 одночасно повідомляємо, що не існує обставин конфлікту інтересів між замовником і нами, а саме, відсутні родинні, емоційні зв’язки, спільні політичні, економічні чи інші види 
інтересу. 

 

П.І.Б._______________________                                               __________________________ 
                                                                                                                                                                           (підпис) 

                                                                                                          М.П.  


