
 

ТЕНДЕРНЕ ЗАПРОШЕННЯ  

 

м.Київ            22.07.2019 

 

Проект: Ремонт офісного приміщення МБФ Карітас України в м. Львів  

Організатори: МБФ Карітас України  за підтримки Renovabis  

Предмет закупівлі:    Ремонтно-будівельні роботи 

Тривалість тендеру: 22.07.2019р. – 02.08.2019р. 

Тип тендеру: Відкритий, оголошення про проведення відкритого тендера публікується 
на відкритих тендерних площадках:   
https://zakupki.prom.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 2600801913626  

Мета та предмет 

тендеру: 

Метою тендеру є вибір підрядника для ремонтно-будівельних 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: 

- Технічний опис завдання  
-             Проект вентиляції приміщення  
-            Дизайн проект офісного приміщення  
- Типовий договір (важливо зауважити, що однією з ключових 
вимог тендеру є готовність переможця повністю прийняти форму 
типового договору МБФ Карітас України)  

Дата закінчення подання 

тендерних пропозицій: 

02.08.2019р до 17.00  

Термін розгляду 

тендерних пропозицій: 

з 05.08.2019 до 09.08.2019р.  

Дата оголошення 
переможця:  

12.08.2019р. за умови отриманні належної кількості пропозицій для 
визнання тендеру таким, що відбувся  

Перелік документів для  
подання цінових  
пропозицій: 

1) пропозиція (BoQ) Виконавця у форматі Excel ;  
2) календарний план виконання робіт; 
3)контактний лист  з даними керівника організації та виконуючої 
контактної особи на бланку організації і містить поштову адресу, 
мобільний телефон, електронний мейл  кожного;  
4) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань; 
5) копія документу про статус платника податків; 
6)документи, що підтверджують наявність ліцензій на здійснення 
відповідної діяльності; 
7) перелік  завершених проектів з вказанням контактів для отримання 
рекомендацій або рекомендаційні листи 

Візит на місце Учасники тендера мають відвідати та перевірити місце проведення робіт, 
а також отримати всю інформацію, що є необхідною для підготовки 

https://zakupki.prom.ua/
https://caritas-ua.org/


 

проведення робіт: тендерної пропозиції та отримання контракту на проведення ремонтно-
будівельних робіт. Усі витрати, пов’язані з візитом, покриваються 
учасником тендера. 

Період виконання робіт:  Серпень  - листопад 2019р  

Валюта пропозиції:  Ціни на проведення ремонтних робіт на об’єктах  вказуються в  ЄВРО 
включаючи всі податки та збори. Ціни мають включати всі матеріали, 
роботи, доставку на об’єкт, добові та інше  - у форматі «під ключ» (в 
ціновій пропозиції вартість зазначати оремо).  

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 5 років.   

Критерії вибору 

виконавця: 

- найменша оцінена вартість пропозиції; 
- повнота та якість поданої заявки; 
- підтверджений досвід у сфері ремонтно-будівельних робіт  

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.  

Порядок подання 
цінових пропозицій:  

Цінові пропозиції подаються на платформі https://zakupki.prom.ua/ та по 
завершенні аукціону надсилаються електронним листом на адресу: 
tender@caritas.ua з вказанням теми листа « Ремонтні роботи _ назва 
підприємства-учасника» .  
 
З питань щодо подання документів та організації тендеру звертатися до 
Марини Воржевої, тел. +38 050 3583523 або мейл:  mvorzhevs@caritas.ua  
 
З технічних питань та візитів на об’єкт звертатися до Анатолія Козака, 
тел.  +38 067 6749233 або мейл : akozak@caritas.ua 
 
!! УВАГА  !! ПРОПОЗИЦІЇ, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ ВІЗИТУ НА ОБЄКТ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ НА РОЗГЛЯД ТА ДИСКВАЛІФІКУЮТЬСЯ !   
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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ЗАВДАННЯ 

 

Підрядник має провести робочий візит на об’єкт та скласти кошторис у формі BoQ, який має включати 

наступні роботи та матеріали окремо: 

 

№ Тип робіт  Коментар  

1 Підлога  В повному обсязі окрім підлогову плитку забезпечує  Замовник 

2 Опалення  В повному обсязі  

3 Електрика  В повному обсязі окрім 6 (шість) підвісних декоративних світильників 
забезпечує Замовник  

4 Стіни  В повному обсязі – колір та фактуру затверджує Замовник, плитку для 
санвузлів забезпечує Замовник 

5 Скляні перегородки  В повному обсязі 

6 Двері  В повному обсязі ( 5 дверей)   

7 Підвісна рейкова 
стеля  

Забезпечує Замовник включаючи всі роботи та матеріали – в кошторис 
не вносити але призначити в календарному плані рекомендовані 
терміни виконання  

8 Вентиляція  В повному обсязі 

9 Сантехніка В повному обсязі окрім унітази та раковини, котел з комплектуючими 
забезпечує Замовник 

 

!! УВАГА  !! ПРОПОЗИЦІЇ ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ ВІЗИТУ НА ОБЄКТ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА РОЗГЛЯД 

ТА ДИСКВАЛІФІКУЮТЬСЯ !   

 

 


