
                                                                                                           

 

                                                   

Міжнародний благодійний фонд  

"Карітас України" 

16.06.2020 

Тендерне запрошення 

Міжнародний Благодійний Фонд "КАРІТАС УКРАЇНИ" оголошує відкритий тендер на постачання 

гігієнічних наборів у регіони України за проектом PSS for Children 

№  Опис  \ виконання  

1 Загальна інформація: реалізація проекту PSS for Children при організації та 
фінансуванні МБФ «Карітас України»  

2 Мета та предмет тендеру: Метою тендеру є вибір постачальника гігієнічних наборів до 
регіонів України. Предметом тендеру є пропозиція та інші документи, 
форма та зміст яких мають відповідати умовам, викладеним у цьому 
технічному завданні.  

3 Термін проведення тендеру:           з 16.06.2020 по 25.06.2020 включно 
 

4 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 

5 Перелік предмету закупівлі: Гігієнічні набори у загальній кількості 320 шт. Склад набору див. 
див. Додаток №1 до тендерного запрошення для заповнення 
учасником тендеру  

6 Вимоги до пакування: Товари (засоби гігієни) мають бути в упаковці виробника та 
складені на піддони, та застрейчовані плівкою неменше ніж у 
три шари .    
Короб має бути виготовлено з 3-х шарового картону. Розміри 
коробів визначаються Виконавцем самостійно виходячи з 
об'єму набора. Кожен короб має бути забрендований 
логотипами Замовника, дизайн-макет надається Замовником. 
На кожен короб має бути обов'язково надрукований або 
наклеєний перелік найменувань та їх кількість, вага.  
 

7 Доставка: Набори мають бути доставлені одним лотом Виконавцем на 
адресу Замовника у смт Станиця Луганська в узгоджену 
сторонами дату.  

8 Супроводжувальні 
документи: 

сертифікати якості на продукцію завірені печатками Виконавця, 
видаткова накладна, рахунок.   

9 Строк придатності продукції: строк придатності товарів має встановлювати не менше 50% від 
загального терміну придатності продукції.  

10 Умови та спосіб оплати: - на підставі укладеного договору-поставки,  
- 50% передплата, 50% післяплата по безготівковому 

перерахунку відповідно до рахунка протягом 2 робочих днів 
з дати поставки та за умови надання всіх оригінальних 
документів  

11 Порядок подання тендерної 
пропозиції:  

-заповнений Додаток №1 у форматі pdf або його сканкопія без 
можливості втручання або коригування файлу; 
-сертифікати якості на продукцію на кожен товар 



                                                                                                           

 

 

 

-свідоцтво про державну реєстрацію;  
-копія документу про статус платника податків; 
-ПІБ, моб телефон та мейл контактної особи, яка уповноважена 
вести переговори щодо питань по тендерній заявці 

12 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 сфері постачання продовольчих товарів в різні 
регіони України не менше 3 років   

13 Гарантія поставки: Виконавець гарантує наявність усіх найменувань з переліку на 
момент подання відповіді на тендерне запрошення   

 

14  Графік та строк поставки  Весь товар поставляється одним лотом в узгоджену сторонами 
дату  

15 Місце та термін надання  
тендерних пропозицій: 

Тендерні пропозиції приймаються до 25.06.2020р. до 16.00  
Неповні пропозиції (без відповідей по кожному з пунктів у Додатку 
№1 ) та пропозиції, надіслані після вказаного терміну, вважатимуться 
недійсними і розглядатися не будуть.  

Тендерні заявки надсилати на мейл tender@caritas.ua  
з назвою у темі PSS for Children _назва організації 

16 Критерії вибору виконавця: -    повнота та якість поданої заявки; 
- найменша оцінена вартість продукції (із врахуванням доставки 
та пакування); 
- якість продукції, яка засвідчується наданими сертифікатами  
- підтверджений досвід у сфері постачання продовольчих товарів 
(Замовник залишає за собою право провести незалежне 
опитування та аналіз ринку щодо репутації учасника тендера) 

17 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. 

18 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.  

19 Контактна інформація  Марина Воржева , менеджер з закупівель та логістики  

Т. +38 050 3583523, mvorzheva@caritas.ua  
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