вул. Ділова, 5, корпус 10-А,
9-й поверх, 03150, м. Київ
Тел.: 044 490 5485
Факс: 044 490 5489
info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Специфікація на закупівлю товару для проведення дослідження
1. Інформація про компанію, яка здійснює закупівлю
МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у
співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та
іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні,
керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси
організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і
зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні,
а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі
та Центральній Азії.
2. Опис товару, кількість

АБО
АБО
АБО

Назва
Чохол для зберігання навушників, зарядок, ключів та інших
дрібних речей на блискавці з жорстким зовнішнім покриттям
та сітчастою кишенею на гумці всередині, з урахуванням
брендування та фасування з доставкою.
Жіноча косметичка на одне відділення на блискавці, з
урахуванням брендування та фасування з доставкою.
Кишенькове прямокутне мініатюрне дзеркальце, з
урахуванням брендування та фасування з доставкою.

Кількість
11380 шт.
11380 шт.
11380 шт.

2.1. Специфікація товару
Загальні вимоги
Лот№1
Розміри
Матеріал
Кольоровість
Логотип

Особливі умови

Приклад

Параметри
Чохол для зберігання навушників, зарядок, ключів та інших
дрібних речей на блискавці з жорстким зовнішнім покриттям та
сітчастою кишенею на гумці всередині
Зовнішні – 113*63*33 мм, внутрішні – 102*55*28 мм
Матеріал «з жорстким зовнішнім покриттям та сітчастою кишенею на
гумці всередині»
Чорний

Білий колір
Для підписання договору поставки потрібен зразок, який буде
відповідати всім технічним умовам цієї специфікації

Загальні вимоги
Лот№2
Розміри
Матеріал
Кольоровість
Логотип

Особливі умови

Жіноча косметичка на одне відділення на блискавці
20*12*9 см
100% поліестер
Чорний

Білий колір
Для підписання договору поставки потрібен зразок, який буде
відповідати всім технічним умовам цієї специфікації

Приклад

Загальні вимоги
Лот№2
Розміри
Матеріал
Кольоровість
Логотип

Особливі умови

Кишенькове прямокутне мініатюрне дзеркальце
85*65*20 мм
Метал
Чорний або темно-синій

Білий колір
Для підписання договору поставки потрібен зразок, який буде
відповідати всім технічним умовам цієї специфікації

Приклад

2.2 Перевага надається тому товару, який буде мати найменшу вартість.
2.3 Якщо товар з найменшою вартістю буде доставлений пізніше 20.09.2020 р., перевага
буде надана товару в якого буде краща ціна та доставка, яка вкладається у визначені
терміни.
3. Пакування
3.1. Доставка товару здійснюється згідно переліку нижче.

3.2. Товар поставляється в один етап.
3.3. Товар повинен бути запакований у коробки згідно розподілу по регіонах (точні адреси
доставки будуть повідомлені додатково).
3.4. Упаковка повинна захищати товар від можливих ушкоджень під час транспортування.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Офіс
Загалом

Область
Місто
Черкаська область
Черкаси
Донецька область
Маріуполь
Кіровоградська
Кропивницький
область
м. Київ
Київ
Одеська область
Одеса
Дніпропетровська
Дніпро
область
Львівська область
Львів
Харківська область
Харків
м. Київ, вул. Ділова 5, корп.. 10 А, 9-й поверх

Кількість об'єктів
1050 (1000 + 50 окремо)
1050 (1000 + 50 окремо)
1050 (1000 + 50 окремо)
1750 (1700 + 50 окремо)
1750 (1700 + 50 окремо)
1750 (1700 + 50 окремо)
1450 (1400 + 50 окремо)
1450 (1400 + 50 окремо)
80 (по 10 окремо)
11380

4. Терміни доставки та умови оплати
4.1. Продукція повинна бути доставлена не пізніше 20.09.2020 р.
4.3 Ціни повинні бути надані в гривнях, без ПДВ.
4.4 Термін постачання зазначається Заявниками у ціновій пропозиції (форма згідно з
Додатком 2)
4.5 Умови оплати – 50 % передоплата чи оплата по факту постачання.
5. Організаційні вимоги.
5.1. Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України. У разі,
якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки будуть виконуватись від
імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП - платник єдиного податку) – необхідно
разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;
Відповідно до вимог донора оплата за послуги відбуватиметься виключно без ПДВ.
5.2. Заявники, які бажають запропонувати поставку товарів в рамках цієї закупівлі, повинні
мати дійсні дозвільні документи для виготовлення та/або продажу подібної продукції в
Україні.
5.3. Наявність технічних можливостей виготовлення товару згідно специфікації (у разі
виготовлення продукції).
6. Ключові критерії:
6.1. Вартість Товару (враховуючи брендування, доставку, пакування та т. ін.)
6.2. Якість наданих зразків продукції
7. Зміст Заявок
7.1. Копії реєстраційних документів згідно із законодавством України (витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, із зазначенням видів
діяльності, що відповідають предмету цього конкурсу; витяг з реєстру платників податків)
7.2. Заповнені та підписані Додаток №1 та Додаток №2 до Специфікації.
7.3. Зразок товару, на основі якого буде зроблено висновки щодо відповідності майбутньої
партії вимогам цієї специфікації.

Пропозицію в електронному вигляді (Додатки – Word - файл) необхідно
переслати на електрону адресу sukalova@aph.org.ua

Додаток 1 до Специфікації на закупівлю промо-канцелярії для проведення акцій
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повна назва компанії
Фактична адреса компанії
Керівник компанії: посада, ПІБ
Електронна поштова адреса керівника
компанії
Контактна особа з питань подання Заявки
Номер телефону контактної особи
Електронна поштова адреса контактної особи

Додаток 2. Цінова пропозиція.
1. Пакування входить у вартість Товару.
2. Очікуваний час доставки означає максимальний період часу, необхідний для поставки
100% кількості, згідно переліку п.3.4. Специфікації. Такий період починається із підписання
Договору та закінчується у момент поставки товарів у місце призначення.

Товар

#

Всього

Вартість
одиниці
(включаючи
нанесення
логотипа),
грн., без ПДВ

Загальна
вартість
(включаючи
нанесення
логотипа), грн.,
без ПДВ

11380 шт.

1.

Всього, грн. без ПДВ
Фасування у коробки згідно розподілу по регіонах.
Умови оплати __________________________________

Дата: ____________ 20... р.
[підпис]

Очікуваний час
доставки у
днях

