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Специфікація для пошуку сервіс провайдера для надання логістичних і дистрибуційних послуг по всій 

території України 

 

1. Інформація про організацію, що здійснює закупівлю  
 

Міжнародний благодійний фонд «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 епідеміями ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керуючи 

профілактичними програмами та надаючи якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на 
місцях. Усі ці зусилля спрямовані на досягнення в країні універсального доступу до комплексних послуг з 
ВІЛ/СНІД в Україні та ефективної відповіді на епідемію на рівні спільнот, базуючись на досягнутих 

результатах та передовому досвіді. 
Місією Альянсу є зниження розповсюдження ВІЛ-інфекції та смертності від СНІД і зменшення негативного 

впливу епідемії шляхом підтримки громадської протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, а також шляхом 
поширення ефективних підходів до профілактики й лікування ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії.  
 

2. Опис послуги 
 

2.1. Очікувана тривалість надання послуги — з квітня 2022 року до кінця року.  

 
2.2. Послуга доставки матеріалів включає наступні обов’язкові етапи:  

 отримання заявки на виконання розсилки по Україні (географічне покриття вказано нижче);  

 забір кур’єром матеріалів із офісу Альянсу в місті Києві та місті Львів; 

 забезпечення належного зберігання та транспортування матеріалів;  

 наявність безготівкового розрахунку за надані послуги з доставки відправлень;  

 документальний супровід ( рахунок-фактура, акт-надання послуг ) 
 

 

Географічне покриття для розсилання матеріалів:  

- Вінницька 

- Волинська 

- Дніпропетровська 

- Донецька 

- Житомирська 

- Закарпатська 

- Запорізька 

- Івано-Франківська 

- Київська 

- Кіровоградська 

- Луганська 

- Львівська 

- Миколаївська 

- Одеська 

- Полтавська 



- Рівненська 

- Сумська 

- Тернопільська 

- Харківська 

- Херсонська 

- Хмельницька 

- Черкаська 

- Чернівецька 

- Чернігівська 

2.3. Умови оплати: пост-оплата протягом 20 робочих днів з дати підписання Акту приймання-передачі 
наданих послуг та виставлення рахунку, після отримання представником Альянсу усіх підписаних 
накладних, підписаного реєстру розсилки, акту виконаних робіт.  

 
 Оплата за поставлені товари відбуватиметься виключно без ПДВ; 

 

3. Організаційні вимоги до учасників конкурсу  
a) Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України, які перебувають на 

спрощеній системі оподаткування. Оплата за поставлені товари відбуватиметься виключно без 
ПДВ; 

b) Наявність досвіду не менше 2-х років в сфері вантажоперевезень і послуг кур’єрської доставки, 
підтверджена документально; 

c) Наявність представництва у м. Києві та м. Львів із можливість доставки у віддалені населені 

пункти (наприклад: Кам’янське, Нікополь, Першотравенськ, Мелітополь, та ін.), підтверджена 
документально (при роботі через посередників слід указати механізм співпраці з ними);  

d) Призначення постійного менеджера, який координує всі етапи надання послуг;  

 
4. Ключові критерії оцінки пропозицій: 

 Вартість надання послуг; 

 Умови повернення товару/матеріалів, які не були забрані вчасно потенційним відправником;  

 Умови зберігання товару/матеріалів.  

 Готовність до роботи на умовах післяплати протягом 20 робочих днів з дати підписання Акту 
приймання-передачі наданих послуг; 

 Готовність до надання послуг без ПДВ.  

 

За результатами конкурсу буде відібрано одна компанія-постачальник послуг.  

 
5. Зміст конкурсної пропозиції 

 

Конкурсна пропозиція повинна складатися з: 
1. Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника 

податків, довідка статистики).  
2. Наявність представництва у м. Києві та та м. Львів із можливістю доставки у дрібні населені 

пункти на території України підтверджена документально (при роботі через посередників слід 

указати механізм співпраці з ними);  
3. Фінансова пропозиція надання послуг із термінами прийняття та виконання замовлення.  

4. Перелік клієнтів з зазначенням контактів, рекомендаційні листи.  
 
 

Надішліть вашу комерційну пропозицію на електронну адресу oakulakova.13@gmail.com не пізніше  30 

березня 2022 року.  
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