
 

 

 
 

 
 

Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги «Виготовлення друкованих 

матеріалів» 

 

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

Україна) оголошує тендер на вибір організації для друку поліграфічної продукції у рамках 

проекту «Підлітки поза увагою: покращення доступу до інтегрованих ВІЛ-послуг для 

уразливих підлітків в України». 

 

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 у поліпшенні доступу до якісних медичних та соціальних послуг для 

ключових груп населення через використання науково обґрунтованих та інноваційних підходів, 

підтримки активного міжнародного й регіонального обміну досвідом і розвитку потенціалу 

місцевих урядових та неурядових організацій. 

 

2. Опис закупівлі послуги: 

 

Назва Адреса доставки 

Брошура «№1 

Формат: А6 

Блок: 20 сторінок, 4+4, папір 150 г/м2, 

крейдований матовий; Обкладинка: друк 4+4, 

папір 300 г/м2, крейдований матовий; 

Скріплення: пружина по довгій стороні      

м. Київ (2 адреси),  

м. Харків (2 адреси),      

м. Полтава (2 адреси),                         

 м. Знам’янка,                    

м. Чернівці,  

м. Одеса,  

м. Слов’янськ 

Брошура «№2 

Формат: А6 

Блок: 40 сторінок, 4+4, папір 150 г/м2, 

крейдований матовий; Обкладинка: друк 4+4, 

папір 300 г/м2, крейдований матовий; 

Скріплення: пружина по довгій стороні   

(ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖУТЬ 

БУТИ ЗМІНЕНІ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ТЕНДЕРУ)    

м. Київ (2 адреси),  

м. Харків (2 адреси),      

м. Полтава (2 адреси),                         

 м. Знам’янка,                    

м. Чернівці,  

м. Одеса,  

м. Слов’янськ 
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2.1. В ціну товару включається сплата податків та інших обов’язкових платежів, витрат 

на страхування, навантаження, розвантаження тощо. 

2.2.  Місце поставки товару:  

м. Київ (2 адреси),  

м. Харків (2 адреси),  

м. Полтава (2 адреси),  

м. Знам’янка (Кіровоградська обл.),  

м. Чернівці,  

м. Одеса,  

м. Слов’янськ.  

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 адресою Замовника.  

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; 

 вартість доставки в регіони 

 

4. Зміст конкурсних Заявок 

 

Учасники повинні включати таку інформацію до конкурсних Заявок: 

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

документів (копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України, копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 

вартість; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців; копія довідки про взяття на облік платника податків).  

 Цінова пропозиція (Додаток №2), умови та терміни виготовлення поставки. 

 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 15 січня 2020 р. Жодні пропозиції, 

отримані після встановленого терміну, не розглядатимуться.  
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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 21 січня 2020 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. Пропозиції можуть бути надіслані кур'єром та/або електронною поштою (скан-копії 

оригіналів документів) виключно за адресою: 

 

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

вул. Бульварно-Кудрявська 7Б, кв. 28 

04053, м. Київ, Україна 

Тел.: +38 044 272 4017/27 

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

До уваги: Андрія Халамендика 

Тема листа: «Виготовлення друкованих матеріалів (інформаційні брошури)» 

 

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 

 

 

mailto:andrii.khalamendyk@afew.org.ua
mailto:andrii.khalamendyk@afew.org.ua
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Додаток 1  

до Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги «Виготовлення друкованих 

матеріалів» 

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. ...  

 

 

 

 

 

 

Дата: ________________ 2020 р.   _____________________________ (підпис) 



 

 

Додаток 2 

до Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги «Виготовлення друкованих матеріалів» 

Цінова пропозиція 

 

№ Послуги Коментарі 
К-

сть/шт. 
Вартість за од, грн. Всього, грн. 

1.1 Брошура №1 Брошура «№1 

Формат: А6 

Блок: 20 сторінок, 4+4, папір 150 г/м2, 

крейдований матовий;  

Обкладинка: друк 4+4, папір 300 г/м2, 

крейдований матовий; 

Скріплення: пружина по довгій стороні      

 

3000 

  

 

5000 

  

1.2 Брошура №2 Брошура «№2 

Формат: А6 

Блок: 40 сторінок, 4+4, папір 150 г/м2, 

крейдований матовий;  

Обкладинка: друк 4+4, папір 300 г/м2, 

крейдований матовий; 

Скріплення: пружина по довгій стороні      

 

3000 

  

 

5000 

  

1.3 Кольоропроба, 

1 стр, А4 

 

 

 

 

 

   

1.4 

 

Доставка в 

регіони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Термін виготовлення: _________ 

  Умови передплати:  _________ 

 

Дата: ________________ 2020 р. ___________________________[підпис]  


