
 

RFP-220808.01 

МБФ Карітас України  

Дата  05.08.2022 

ЗАПИТ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ RFP-220808.01 

Запрошуємо  Вашу організацію надати цінову пропозицію на  постачання гігієнічних наборів в рамках 
проєкту 36702 ADA Emergency response to the humanitarian crisis in Ukraine / Надзвичайне реагування 
на гуманітарну кризу в Україні. 
 
№  Опис  \ виконання  

1 Загальна інформація: Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж 
благодійних організацій у світі та Європі Caritas Internationalis і має 
мережу з більш ніж 30 місцевих організацій по всій Україні. 
Національні офіси Карітас розташовані в Києві і Львові. 

Місія Карітасу України: Розвиток традицій доброчинної діяльності 
та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських 
морально-етичних цінностей. 

Мета Карітасу України: Розробка та впровадження національних 
програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки 
найбільш потребуючого населення України, незалежно від 
національної приналежності чи віросповідання 

2 Мета та предмет закупів: Отримання пропозиції на постачання гігієнічних наборів 
відповідно до лотів: 

ЛОТ 1 «Набори сімейної гігієни»  

ЛОТ 2 «Набори гігієнічні для людей з особливими потребами»  
ЛОТ 3 «Набори дитячої гігієни» 

Детальний склад відповідно до кожного лоту дивиться у 
специфікації у Додатку 1. 

Очікувані об’єми закупівлі: 

ЛОТ 1 - 2000 шт 

ЛОТ 2 - 600 шт 
ЛОТ 3 - 600 шт 

Постачальник може обрати для постачання як обидва так і будь 
який окремий лот. 

* Остаточний склад та кількість наборів буде визначено 
Замовником по факту отримання пропозицій та наявного 
бюджету! 

3 Термін подачі пропозиції: До 22.08.2022 включно до 18.00 

 

4 Замовник та платник: 

 

Замовник: МБФ Карітас України  
Платник: МБФ Карітас України 
 

* Замовник та платник по тендеру  не є платниками податку 



 

 

5 Перелік предмету закупівлі: Склад непродуктового набору дивись Додаток №1 до запрошення 
для заповнення постачальником 

6 Доставка: Набори доставляються на склад замовників відповідно до 
визначеної кількості:  
БО БФ «Карітас Одеса УГКЦ» – м. Одеса 

1) Лот 1 - 500 наборів 
2) Лот 2 - 150 наборів 
3) Лот 3 - 150 наборів 
 
БО БФ «Карітас Полтава» – м. Полтава 

1) Лот 1 - 500 наборів 
2) Лот 2 - 150 наборів 
3) Лот 3 - 150 наборів 
 

БО БФ «Карітас Стрийської Єпархії УГКЦ» – м. Стрий 

1) Лот 1 - 500 наборів 
2) Лот 2 - 150 наборів 
3) Лот 3 - 150 наборів 
 

БО Волинський Обласний БФ «Карітас-Волинь» – м. 

Нововолинськ 

1) Лот 1 - 500 наборів 
2) Лот 2 - 150 наборів 
3) Лот 3 - 150 наборів 
 
Постачальник організовує зберігання, завантаження та 
транспортування наборів до складу Замовника.  

7 Супроводжувальні 

документи поставки: 
- сертифікати якості товарів з печаткою та підписом продавця; 
- рахунок 
- видаткова накладна 
- договір поставки 

8 Вимоги до пакування: Товари мають бути в упаковці виробника та складені у короб. 
Товари у скляній тарі для постачання не розглядаються!  

Кожен короб має бути виготовлено мінімум з 3-ти шарового 
картону та витримувати навантаження палетування та 
транспортування. Розміри коробів визначаються Постачальником 
самостійно виходячи з об'єму набора та кількості найменувань 
товару. Розмір короба має бути максимально відповідним до 
об’єму набору і не містити вільного простору більш ніж 5%. 

На кожен короб з одного боку має бути обов'язково надрукований 
та наклеєний самоклеючий стікер А4 (відповідно до розмірів 
короба), щільність паперу від 120 г або друк відбувається 
безпосередньо на коробі. Дизайн-макет стікеру надається 
Замовником і є невід’ємною частиною Договору. Стікер має 
обов’язково містити три логотипи, склад набору, кількість та вагу 
складових набору:  



 

 

 
 

 

 

Короба укладаються на піддони та застрейчовані плівкою не менш 
ніж у три шари. Кількість рядів на піддоні визначається 
постачальником та не має впливати на цілісність коробів нижніх 
рядів при транспортуванні. Рекомендується схема палетування не 
більше ніж в 4 ряди. 

Зам’яті або пошкоджені короби не приймаються та підлягають 
поверненню за рахунок Постачальника.   

Будь які зміни у пакувальних матеріалах та палетуванні повинні 
узгоджуватись з МБФ Карітас України 

9 Гарантія якості: Виконавець гарантує якість товару та відповідну заміну товару у 
період 14 днів відповідно до законодавства України.  Якість товару 
підтверджується відповідними сертифікатами якості на вимогу. 

Товари мають бути якісними без сторонніх запахів.  

Термін придатності товарів має встановлювати не менше 50% від 

загального терміну придатності продукції! 

10 Умови та спосіб оплати, 

порядок ціноутворення: 

З переможцем тендеру буде договір на постачання наборів 

Терміни поставки визначаються Постачальником в Тендерній 
пропозиції та фіксуються в Договорі. Термін поставки починається 
з дати підписання Договору обидвома сторонами.   

11 Порядок подання  

пропозиції:  

 

- заповнений Додаток №1 
- свідоцтво про державну реєстрацію;  
- копія документу про статус платника податків; 
- сертифікат на кожне найменування  
- фото кожної позиції товару, що включено до пропозиції 
  

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 товарів в різні регіони 
України. Постачальник зобов’язаний дотримуватися карантинних 

норм, офіційно діючих у період постачання товарів.  

Товари та торгові марки не можуть походити з країн  
постачальників, що включені до санкційного  переліку.  
 



 

 

13 Гарантія та термін поставки: Постачальник зобов’язаний мати товари на складі (весь перелік 
товарів ) кількості не менше 50% на момент укладання угоди. 
Запропонована ціна на товар є дійсна протягом 20 днів.    
 

Термін поставки: 14 календарних днів з дати підписання 

контракту 

 

14 Місце та термін надання  

цінових пропозицій: 
Цінові пропозиції приймаються до 18:00 22.08.2022  
Неповні пропозиції (без документів та відповідей по кожному з 
пунктів у Додатках №1) та пропозиції, надіслані після вказаного 
терміну, вважатимуться недійсними і розглядатися не будуть.  
Цінові пропозиції надсилати на пошту: tender@caritas.ua, копія 

gyakubov@caritas.ua, vbutkovska@caritas.ua  
з назвою у темі листа  «RFP-220808.01-Hygiene kits» 

15 Критерії вибору виконавця: Оцінка пропозицій відбувається за двома рівнями: 
1. Відповідність пакету документів до запиту (повнота та якість 
поданої заявки; надані повні юридичні документи організації) 
2. Оцінка пропозицій за критеріями ЦІНА та Якість. Вага критерія 
ЦІНА 50%, критерія ЯКОСТІ 50%.  

Комітет залишає за собою право вводити додаткові критерії 
оцінки, такі як терміни поставки, спроможність постачальника за 
потреби. 

Всі учасники тендеру будуть повідомлені про результати розгляду 
пропозицій письмово, зворотнім листом на пошту, вказану в 
пропозиції 

Рішення щодо постачальника буде прийнято не пізніше 24 серпня 
2022 року. 

16 Додаткова інформація: Замовник залишає за собою право вести переговори щодо умов 
замовлення (термін, ціна, заміна до 3 найменувань у складі 
набору по якості) з Виконавцем. Організатор не несе 
відповідальності за неможливість контакту з учасником, якщо 
будь-яка інформація про учасника  повідомлена неправильно. 
Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої 
ним інформації. 

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне 
тлумачення умов запиту, та/або питань, не врегульованих 
умовами запиту, остаточне рішення приймається Організатором. 
Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.  

17 Контактна інформація   Геннадій Якубов, моб. +380500222256, gyakubov@caritas.ua  

 



 

RFP-220808.01 

 
Додаток № 1  

до запиту цінової пропозиції RFP-220802.03-Hygiene kits 
 
 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ  
 

Уважно вивчивши умови запиту цінової пропозиції, цим подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію: 
 
№   
1 Повне найменування Учасника  
2 Фізичне місцезнаходження  
3 Телефон  
4 email:  
5 Керівництво (ПІБ)  
6 Код ЄДРПОУ  
7 КВЕД   
8 Статус платника податків платник ПДВ / не платник ПДВ 
9 Адреса складу/місця пакування  
 
Цінова пропозиція: заповнить таблицю: 
 

ЛОТ 1 НАБОРИ СІМЕЙНОЇ ГІГІЄНИ 
 
Найменування Кількість   Специфікація Назва виробника Ціна за 1 

штуку грн. 
без  ПДВ 

Загалом, грн за 
загальну кількість без 
ПДВ без пакування 

Зубна щітка 3 шт.     
Зубна паста 1 туба 250 мл    

Мило туалетне тверде 4 шт Всього 320 г  
 

   

Шампунь 1 шт 1500 мл    
Пральний порошок для одягу: 1 шт 9000 гр    



 

 

 
 
 
ЛОТ 2 НАБОРИ ГІГІЄНІЧНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

універсальний і гіпоалергенний 
Дезінфекційний гель для туалету 1 шт. 1000 мл    
Гель(Рідина)для миття посуду  1 шт. 2000 мл    
Упаковки гігієнічних прокладок 3 уп. (2 уп х 20 шт та 1 

уп (нічні) х 10-14 
шт) 

   

Папір туалетний в рулонах 16 шт. 16 рулонів    
Медичні маски 1 уп. 1 уп х 50 шт    
Санітайзер для рук 3 фл. 1 флакон х 100 мл    
Короб картоний+ стікер 1     
Послуга пакування 1     

Всього за набір без ПДВ    

ПДВ    

Всього на набір з ПДВ    

Найменування Кількість   Специфікація Назва виробника Ціна за 1 штуку 
грн. без  ПДВ 

Загалом, грн за 
загальну кількість без 
ПДВ без пакування 

Вологі серветки 2 уп 1 уп х 100 шт    
Рукавички гумові для 
прибирання (великий розмір) 

3 пари     

Підгузки для дорослих 6 уп 1 уп х 30 шт    

Вбираючі прокладки 1 уп 1 уп х 30 (600 х 
600 мм) 

   

Дитяча присипка 1 туба 1 туба х 100 гр    
Дитячий зволожуючий крем 1  туба 1 туба х 200 мл    



 

 

 
 
ЛОТ 3 НАБОРИ ДИТЯЧОЇ ГІГІЄНИ 

 

9. Чи готові ВИ працювати за умови 100% постоплати: Так/Ні (зазначте вашу відповідь):     ________________ 

10. Якщо ВИ не готові працювати за умови 100% постоплати, прошу зазначити бажаний % передоплати:  ________________%  

11. Зазначте мінімальний термін постачання продукції з моменту підписання контракту:    ________________ днів 

12. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 20 днів з дня подання цінової  пропозиції. Наша пропозиція є обов’язковою 
для нас.   

Короб картоний+ стікер 1     
Послуга пакування 1     

Всього за набір без ПДВ    

ПДВ    

Всього на набір з ПДВ    

Найменування Кількість   Специфікація Назва виробника Ціна за 1 штуку 
грн. без  ПДВ 

Загалом, грн за 
загальну кількість без 
ПДВ без пакування 

Дитяче мило-гель і шампунь 1  300 мл    

Дитячі підгузки 4 уп Всього до 400 шт    

Дитячі серветки 6 уп. 1 уп х 72 шт    

Дитяча присипка 3 туби 1 туба х 500 гр    
Дитячий зволожуючий крем 3 туби 1 туба х 200 мл    
Пральний порошок для одягу: 
Універсальний і гіпоалергенний 

1 4500 г    

Короб картоний+ стікер 1     
Послуга пакування 1     

Всього за набір без ПДВ    

ПДВ    

Всього на набір з ПДВ    



 

 

13. Якщо наша пропозицію буде обрано, ми зобов’язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не пізніше ніж через 3 робочих 
днів з дати отримання  повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

14. Одночасно засвідчуємо, що наша 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; 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 
 
________________________________       ___________         ______________ 
(посада керівника учасника  
або уповноваженої ним особи)                            (підпис)                                           (ініціали та прізвище) 
 
                                                                                       М.П.  
 


