
 

 

 
 

 
 

Оголошення проведення тендеру на закупівлю  

Тест-смужкок для визначення вагітності Frautest Double Control 

 

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-

Україна) оголошує тендер на вибір організації для закупівлі тест-смужок для визначення 

вагітності Frautest Double Control, у рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп 

населення: заповнюючи прогалини-2». 

 

1. Інформація про організацію, яка проводить тендер на вибір організації 

 

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна) – неурядова 

гуманітарна організація, яка працює в сфері громадського здоров’я з січня 2001 р. Наші проекти 

охоплюють Україну, Молдову, Білорусь та Грузію. AFEW-Україна є частиною міжнародної 

мережі незалежних організацій Східної Європи та Центральної Азії з Секретаріатом в Нідерландах.  

Наша місія полягає в зменшенні впливу ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань через використання інноваційних та проактивних підходів, через активний 

міжнародний та регіональний обмін досвідом, підвищення потенціалу місцевих урядових та 

неурядових організацій.  

 

2. Опис закупівлі  
 

2.1. У ціну товару включається сплата податків та інших обов’язкових платежів, 

витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тощо. 

2.2.  Місце поставки товару: 4 регіони України (Кіровоградська обл., Полтавська 

обл., Харківська обл.,  Чернівецька обл.).  

2.3. Строк поставки товару: протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання 

Постачальником Замовлення на відповідну партію товару. Товар доставляється за 

рахунок Постачальника, за вказаними Замовником адресами.  

2.4. Розрахунки за товар здійснюються по факту відвантаження з відстрочкою 

платежу до 10 календарних днів, шляхом безготівкового перерахування грошових 

коштів на рахунок Постачальника.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Ключові критерії оцінки конкурсних заявок: 

 повнота та якість поданої заявки; 

 вартість товару; 

 умови оплати; 

 строки та умови надання послуг; 
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 досвід надання відповідних послуг (в т.ч. рекомендації/ схвальні відгуки клієнтів). 

 

4. Зміст конкурсних Заявок 

 

Учасники повинні включати таку інформацію до конкурсних Заявок: 

1. Інформація про компанію-провайдера (Додаток №1) та копії реєстраційних документів.  

2. Цінова пропозиція (Додаток №2). 

3. Рекомендаційні листи, відгуки від інших клієнтів (додатково, є перевагою). 

4. Будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними у прийнятті 

рішення. 

 

5. Інструкція з підготовки та подання Заявок 

 

1. Ціни повинні бути вказані у гривні, з урахуванням ПДВ. 

2. Кінцевий строк подання заявок – 18:00 3 листопада 2016 р. Жодні пропозиції, 

отримані після встановленого терміну, не розглядатимуться.  

3. Пропозиції, подані відповідно до цього оголошення та згідно з положеннями, 

визначеними у документах, що додаються, оцінюватимуться, виходячи із параметрів 

якості та цінових показників, з урахуванням усіх витрат, включаючи суми податків.  

4. Переможця тендеру буде обрано на засіданні тендерного комітету, яке відбудеться не 

пізніше 10 листопада 2016 р.. після їх детальної технічної, фінансової та правової 

оцінки. Протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту прийняття такого рішення 

організатор проінформує переможця конкурсу у письмовій формі. 

5. Заявки (пропозиції) повинні направлятися: поштою, кур'єром, електронною поштою, або 

факсом виключно за адресою: 

 

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна) 

вул. Бульварно-Кудрявська 7Б, кв. 28 

04053 Київ, Україна 

Тел./Факс: +38 044 272 4017/27 

e-mail: andrii.khalamendyk@afew.org.ua 

до уваги: Андрія Халамендика 

 

6. У якості організатора тендеру МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — 

AFEW-Україна ) залишає за собою право вимагати від Заявників надання додаткової 

інформації на підтвердження відповідності встановленими критеріям згідно із вимогами, 

визначеними організатором тендеру у конкурсній документації. 

7. МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна ) залишає за 

собою право приймати або відхиляти будь-яку конкурсну заявку відповідно до 

документації і власних Політик і Процедур та право припинити процедуру тендеру й 

відмовитися від всіх Заявок у будь-який час до укладення договору, не несучи, при 

цьому, ніякої відповідальності перед учасниками тендеру. 

 

Будь-які запитання стосовно цього тендеру мають надсилатися лише у письмовій формі 

електронною поштою. Адреса електронної пошти: andrii.khalamendyk@afew.org.ua.  

 

 

6.  Перелік документів, які вимагаються для підтвердження якості товару: 

1. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України;  

mailto:andrii.khalamendyk@afew.org.ua
mailto:andrii.khalamendyk@afew.org.ua
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2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; 

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців;  

4. Копія довідки про взяття на облік платника податків; 

5. Свідоцтво про державну реєстрацію; 

6. Висновок СЄС; 

7. Висновок щодо якості ввезеного товару в Україну (для товарів іноземного виробництва) 

8. Інші  документи, що необхідні для підтвердження якості товару (сертифікати 

відповідності,  характеристика якості, опис товару та ін.). 

9. На запит замовника, для остаточного вибору переможця учасники мають надати зразки 

продукції, при необхідності  проведення фізико-хімічного аналізу товару  за рахунок 

Учасника. 

 

 

Документи на підтвердження кваліфікаційних вимог надаються Учасником в електронному 

вигляді  у форматі .pdf  не пізніше закінчення тендеру. 

Учасник, якого визначено переможцем надає документи, які надані в електронному вигляді 

в паперовому варіанті. 
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Додаток 1  

до Оголошення проведення тендеру на вибір організації для закупівлі тест-смужок для 

визначення вагітності Frautest Double Control  

 

Загальна інформація 

 

 

Будь-ласка, заповніть таблицю нижче: 

 

 

 

1. Повна назва компанії  

2. Юридична адреса компанії  

3. Фактична адреса компанії  

4. Керівник компанії: посада, ПІБ  

5. Контактний номер телефону керівника 

компанії 

 

6. Контактна особа з питань подання Заявки  

7. Номер телефону контактної особи  

8. Номер факсу   

9. ...  

 

 

 

 

 

 

Дата: ________________ 2016 р. 

 

 

    

[підпис] [що виступає у якості] 

 

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням     
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Додаток 2 

до Оголошення проведення тендеру на вибір організації для закупівлі тест-смужок для 

визначення вагітності Frautest Double Control 

Цінова пропозиція 

 

Тест-смужки для визначення вагітності Frautest Double Control 

 

№п/п 

 

Назва Форма випуску Од.виміру Кількість  Вартість 

грн. 

1. Frautest Double Control 

 

Тест-смужки штука 400 

      

 

 

 

 

 

Дата: ________________ 2016 р. [підпис]  

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням     

 

 



 

 

6 
 

Додаток 3 

до Оголошення проведення тендеру на вибір організації для закупівлі тест-смужок для 

визначення вагітності Frautest Double Control 
 

 

Відповідність медико-технічним вимогам 

 

1. Тести зареєстровані в Україні. 

2. Ціна тестів має бути зареєстрована на сайті МОЗ України у реєстрі оптово-відпускних 

цін. 

3. Тести мають ЄС маркування. 

4. 2 тести в упаковці. 

 

 

 

Дата: ________________ 2016 р.[підпис]  

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням     
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Додаток 4 

до Оголошення проведення тендеру на вибір організації для закупівлі тест-смужок для 

визначення вагітності Frautest Double Control 
 

 

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження якості товару 

 

1. Гарантійний лист про те, що термін придатності товару на момент поставки повинен 

бути не менше 80% від терміну визначеного виробником. 

2. Гарантійний лист від виробника або авторизаційний лист. 

3. Зразок або копію зразка сертифікату якості товару, виданого виробником. 

4. Копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, реєстраційного 

посвідчення МОЗ України про дозвіл застосування предмета закупівлі у медичній 

практиці (з додатками).  

5. Копію методичних вказівок або інструкцій щодо застосування засобу. 

6. Цінову пропозицію відповідно до технічних вимог. 

7. Сертифікат відповідності згідно з постанови постановою Кабінету Міністрів України від 

02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» 

 

 

 

 

 

Дата: ________________ 2016 р.[підпис]  

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням     

 

 

 

 


