
   

 

 

ДАТА: 21.07.2021 

ЗАПРОШЕННЯ  
ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ (ЗУТ) №ІТВ 2021-010 CSP НА ЗАКУПІВЛЮ ТЕХНІКИ, МЕБЛІВ ТА 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ КАБІНЕТУ РОБОТОТЕХНІКИ ТА 
АКТОВОГО ЗАЛУ У М.ТОРЕЦЬК 

 ДАТА І ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 04.08.2021 – 23:59 год. за 
східноєвропейським часом 

КОРОТКО ПРО ГО «ПРОЛІСКА» 

Громадська організація «Проліска» (далі за текстом – ГО «Проліска» – некомерційна, 
неполітична гуманітарна організація, що з 2014 року надає всебічну допомогу та захист 
постраждалому від конфлікту на Сході України населенню в межах проєкту «Підтримка та захист 
громад поблизу лінії розмежування» №267, запрошує кваліфікованих постачальників надати Ваші 
пропозиції на постачання техніки, меблів та будівельних матеріалів для облаштування кабінету 
робототехніки та актового залу в м. Торецьк (в рамках проєктної заявки 4-B-CSP) 

ВИМОГИ 

Громадська організація «Проліска» (далі за текстом – ГО «Проліска») запрошує кваліфікованих 
постачальників надати Ваші пропозиції на постачання техніки, меблів та будівельних матеріалів для 
облаштування кабінету робототехніки та актового залу у м.Торецьк.  

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР 

1.1. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ (ЗУТ) 
Зазначені нижче додатки є невід’ємною частиною цього Запрошення до участі у тендері: 
Додаток A: Технічна специфікація 

Додаток B: Форма технічної пропозиції 
Додаток C: Форма фінансової пропозиції 
Додаток D: Реєстраційна форма постачальника. 

1.2. ЗАПИТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Учасникам тендеру пропонується подавати запити на роз’яснення щодо цього ЗУТ електронною 
поштою на chuvakovavika13@gmail.com 

Кінцевий термін отримання запитань 02.08.2021 р. до 23:59 год. за східноєвропейським 
часом. 

ВАЖЛИВО: Будь-ласка, зауважте, Ваші тендерні пропозиції НЕ повинні бути надіслані на 
вищезазначений e-mail. 

ГО «Проліска» надасть відповіді на отримані запитання. ГО «Проліска» може, на свій розсуд, 
скопіювати будь-яку відповідь на конкретне питання для всіх інших запрошених учасників. 

1.3. ВАША ПРОПОЗИЦІЯ 

УКРАЇНА 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ  

«ПРОЛIСКА» 
Юридична адреса: пров. Петрівський, б.1, м. Харків, 

61030 

тел.+38 093 202 22 32, +38 096 404 10 34; 
Код ЄДРПОУ: 35699353 

УКРАИНА 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ПРОЛИСКА» 
Юридический адрес: проул.Петровский, д. 1, г. Харьков, 

61030 

тел.+38 093 202 22 32, +38 096 404 10 34; 
Код ЄГРПОУ: 35699353 



Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 

Пропозиції слід подавати, користуючись наведеними Додатками. Пропозиції, що не 
відповідають установленим формам, можуть не враховуватися. 

Ваша пропозиція повинна складатися з наступного комплекту документів: 
- Технічної пропозиції (зміст описано в Додатку B); 
- Фінансової пропозиції (зміст описано в Додатку C); 
- Реєстраційної форми постачальника (зміст описано в Додатку D)з. 

1.3.1. ЗМІСТ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
ВАЖЛИВО: У Технічну пропозицію не слід включати інформацію про ціни. Невиконання цієї 

вимоги може потягти за собою ризик дискваліфікації. Технічна пропозиція повинна містити всю потрібну 
інформацію. 

Технічні характеристики товарів, які запитує ГО «Проліска», наведені у Додатку А, а технічна 
пропозиція має бути надана згідно форми, наведеної у Додатку В. 

У вашій технічній пропозиції необхідно чітко вказати, чи повністю пропоновані вами товари 

відповідають наведеним специфікаціям. Також чітко зазначте та висвітліть усі невідповідності 
наведеним характеристикам, якщо такі є. 

1.3.2. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
Ваша окрема Фінансова пропозиція повинна містити сукупну пропозицію в одній валюті – 

Українській гривні (UAH). 
Фінансова пропозиція повинна подаватися згідно з Формою Фінансової пропозиції (Додаток C). 

Тендерні пропозиції з іншою структурою ціни можуть не прийматися. 
Ціна повинна включати всі податки. 
Окремо просимо зазначити знижки, що пропонуються і ціну зі знижкою. 
Ви зобов’язані зберігати чинність своєї пропозиції протягом 60 календарних днів починаючи з 

дати закінчення прийняття тендерних пропозицій. 
ГО «Проліска» розглядає співпрацю з постачальником на умовах передоплати. 
1.4. ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ: 
Пропозиції слід подавати електронною поштою, при цьому всі додатки (Додаток В, Додаток С, 

Додаток D) повинні надаватися у форматі PDF, JPEG, PNG, завірені підписом та печаткою 
підприємства (якщо є), можливе надання документів (Додаток В, Додаток С, Додаток D) у форматі 
Excel, Word або в інших форматах. Також можливе надання пропозиції представникам ГО 
«Проліска» особисто в руки. 

Технічна та Фінансова пропозиції повинні бути чітко відокремлені та надіслані на електронну 
пошту окремими листами. 

Тендерна пропозиція повинна надсилатися електронною поштою ТІЛЬКИ на наступну 
адресу:proliska.tender@gmail.com. 

ВАЖЛИВО: Технічну та Фінансову пропозиції необхідно надіслати в окремих документах (файлах) 
і електронних листах. Невиконання цієї вимоги може призвести до дискваліфікації. 

Термін подання: 04.08.2021 до 23:59 год. за східноєвропейським часом. 
ВАЖЛИВО: Пропозиція, отримана після зазначеної вище дати або надіслана на іншу адресу ГО 

«Проліска», може бути відхилена. 

 

 

 

 




