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ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«КОНВІКТУС УКРАЇНА» 
 

Адреса для листування: 01024, Київ-24, а/с № 133  
рах. (IBAN): UA 31 322313 0000026000010043333  

 МФО 322313 ЄДРПОУ 35210880 
(044)  592 58 47·www.convictus.org.ua·uaconvictus@gmail.com 

 
12 травня 2022 р. 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсних торгів 

(далі – „Оголошення”) 
 

Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА» (далі – «Організатор») 
оголошує конкурсні торги (тендер) на закупівлю та пакування гуманітарних товарів 
(продуктові та гігієнічні набори). 

 
Конвіктус Україна – це неурядова організація, місією якої є формувати здорове, 

безпечне, толерантне суспільство через впровадження інноваційних проєктів, моделей, 
послуг у соціальній сфері та системі громадського здоров’я. Вже 15 років ми є надійним 
партнером державних установ та громадських організацій у реалізації програм протидії 
ВІЛ-інфекції, туберкульозу, іншим соціально небезпечним хворобам; допомоги жінкам, які 
постраждали від насильства, вразливим підліткам та дітям.  
 
 Джерело фінансування закупівлі  
 
Закупівля здійснюється в рамках проєкту, який реалізовується ВБО «Конвіктус Україна» в 
рамках Благодійної програми «СОС Діти. Програма екстреної допомоги» Міжнародної 
благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» та з метою надання 
допомоги особам, які постраждали в наслідок воєнних дій, що розпочались 24.02.22 на 
території України, та/або перебувають у складних життєвих обставинах в рамках потреби 
одержувача. 
А також в рамках регіонального проєкту «Стійкість сервісів для ключових груп у регіоні 
Східній Європі та Центральній Азії» (#SoS_project 2.0), що реалізується консорціумом 
організацій, під керівництвом МБФ «Альянс громадського здоров'я» у партнерстві з БО «100% 
Життя», за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією, а також всіх проектів Організації, що реалізуються за кошти 
грантів (субгрантів). 
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Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг 
з травня  2022 р. по 31 грудня 2022 року 
 

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, робіт 
та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Доставляти продукцію за наступними 
адресами: 

1) м. Київ, Деснянський район *  
2) м. Київ, Дніпровський район* 
3) Васильківська територіальна 

громада*  
4) м. Київ, вул. Бассейна, ½ 
5) Київська область* 
6) Харківська область* 
7) Івано-Франківська область* 

*точні адреси будуть надані 
переможцю тендеру 

Тендерна пропозиція, Додаток 1 
до Тендерної пропозиції 

Безготівковий розрахунок Тендерна пропозиція 
До всього переліку товару учасник має надати 
сертифікати якості продуктів! 

Тендерна пропозиція 

 
Обов’язкові кваліфікаційні 
вимоги до постачальника 
товарів або виконавця 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують відповідність 
кваліфікаційним вимогам 

Право на здійснення 
підприємницької діяльності 

• підприємства (ТОВ, ПАТ, ПрАТ, ПП тощо) - копію 
Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 
(для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не 
було видано Виписку) або копію Виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, а також копію Витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; 

• фізичної особи - підприємця (ФОП) на єдиному 
податку – копію Свідоцтва про державну реєстрацію 
(для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не 
було видано Виписку) або копію Виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, а також копію Виписки з Реєстру 
платників єдиного податку та платіжки про сплату 
єдиного податку за попередній/поточний період; 

• фізичної особи - підприємця (ФОП) на загальній 
системі оподаткування – копію Свідоцтва про 
державну реєстрацію (для зареєстрованих до 
07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або 
копію Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІНИ 

Закупівля частини товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, за 
кошти субгранту, наданого відповідно до програми Уряду США через 
департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення США/Центри 
контролю та профілактики захворювань, здійснюється без ПДВ (звільнення 
операції від податку на додану вартість та  оплату послуг без податку на додану 
вартість на підставі ст. 197.11 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що 
надані послуги фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка 
надається відповідно до міжнародного договору Угоди між Урядом України і 
Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне 
співробітництво від 07 травня 1992 року в рамках реалізації проекту «Підтримка 
системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості 
лабораторій Міністерства охорони здоров'я України, покращення використання 
стратегічної інформації та розбудова потенціалу громадської охорони здоров'я в 
рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з 
ВІЛ/СНІД (PEPFAR)»). 

Закупівля частини товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, за 
кошти субгрантів, наданих відповідно до програм Глобального фонду для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, здійснюється без ПДВ 
(відповідно до положень п. 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України 
та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. № 284, тимчасово, на 
період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, 
туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання 
на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі 
товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до 
програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією 
в Україні, що виконуються відповідно до закону). 

Закупівля іншої частини послуг, передбачених предметом закупівлі, за кошти 
інших донорів, може здійснюватись з ПДВ. 

СКЛАД ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Тендерна пропозиція у формі Додатку 1 до Тендерної пропозиції, комерційної 
пропозиції, офіційного листа; 

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним 
вимогам (див. таблиці вище); 

3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, 
що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, 
рекомендаційні листи, тощо). 

 
Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 
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Вісангірієва Олена, менеджер з закупівель,  
тел. 067 290 9097, 044 592 58 47,  
e-mail convictuszakup@gmail.com 
 

УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ 

ВБО «КОНВІКТУС Україна» у рамках благодійної програми «СОС ДІТИ. ПРОГРАМА 
ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ» та договору із міжнародною благодійною організацією 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СОС ДИТЯЧІ МІСТЕЧКА» шукає партнера для закупівлі різних видів 
гуманітарних товарів (продуктових наборів та засобів гігієни тощо) та пакування їх у 
набори (в коробках із нанесенням наліпок) для осіб/родин з дітьми. 
 
Наліпка має містити таку інформацію: Благодійна програма «СОС Діти. Програма 
екстреної допомоги». 
 
Територія виконання замовлення: Київ, Київська область. 
 
Загальний обсяг допомоги: 240 наборів на місяць - продуктових; 240 наборів на місяць 
– засобів гігієни; 3840 наборів на весь термін реалізації проєкту (8 місяців, травень-
грудень 2022 року включно). 
 
У рамках інших проєктів Організації закупівлі гуманітарних товарів (продуктових 
наборів та засобів гігієни тощо) не потребують обов’язкового маркування наліпками 
коробок, інші умови та положення залишаються без змін. 
 
Територія виконання замовлення: Київ, Київська область, Харківська область та Івано-
Франківська область. 
 
Учасники можуть подаватись як на усі лоти, так і на будь-який один лот. 
 
Загальний обсяг допомоги: 240 наборів на місяць - продуктових; 240 наборів на 
місяць – засобів гігієни; 3840 наборів на весь термін реалізації проєкту (8 місяців, 
травень-грудень 2022 року включно). 
 
УВАГА! Товар повинен містити маркування на державній мові, не бути виготовленим в 
російській федерації та білорусії. 
 

МЕТОД ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Реалізацію Контракту буде доручено постачальнику, який вніс технічно прийнятну 
пропозицію з найнижчою ціною. Пропозиція вважається технічно прийнятною, якщо 
вона відповідає наступним мінімальним технічним критеріям: усі вищезгадані 
документи, що повинні супроводжувати тендерну пропозицію, було надано, 
запропоновані послуги відповідають необхідним специфікаціям.  
Перевагу будуть віддавати тим постачальникам, які можуть забезпечити комплексну 
послугу, а саме: закупівля товару, пакування наборів, маркування (поклейка наліпок) 
наборів, доставка за місцем призначення. 

mailto:convictuszakup@gmail.com
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Задля запобігання ризиків нестачі товару у одного постачальника, Організатор  
закупівлі залишає за собою право обрати двох або більше постачальників товарів. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді кур‘єрською 
поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою, можуть розглядатися, в 
умовах воєнного стану (Указ Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про 
введення воєнного стану в Україні»), а також пропозиції від великих постачальників мережи 
магазинів, таких як Епіцентр, Сільпо, АТБ, FOZZY та інші. 

 
2. Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, мають 

бути обов’язково завірені підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа або 
ФОП, що використовує у своїй господарській діяльності печатку, то печаткою та підписом 
уповноваженої особи. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи, які 
посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про 
призначення керівника або довіреність) (зазначена вимога стосується лише юридичних 
осіб). 

 
3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. 
 
4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній 

пропозиції несе учасник. 
 
5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 30 календарних 

днів з дати розкриття тендерних пропозицій.  
 
6. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну 

приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не 
розкривається та не розглядається.  

 
7. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі 

Організатора допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього 
Оголошення.  

 
Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з 

наступним: 
• Учасник ознайомлений з Кодексом поведінки постачальників 

(http://network.org.ua/projects/nuo/purchase.php ). 
• участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів 

забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або 
договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому 
порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та 
відшкодуванням збитків завданих Організації. 

 

ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ 

- у паперовому вигляді на ім’я Вісангірієвої Олени Юріївна, тел  067 290 90 97 НП №295 м. 
Київ  

 

http://network.org.ua/projects/nuo/purchase.php
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- у електронному вигляді пропозиції  повинні надсилатись в електронному вигляді 
(PDF або скан) на електронну адресу convictuszakup@gmail.com  

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙМАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ  

 «24» травня 2022 року, до 17 год. 00 хв. за київським часом. 
 
 
 
 
 

Додаток 1 до Тендерної пропозиції 
 

 
ЛОТ 1 

ПРОДУКТОВІ НОБОРИ 
 

№ Опис Кількість 
місяців 

Кількість 
сімей/ 
місяць 

Ціна 
одиниці 

(грн.) 

Загальна 
ціна (грн.) 

1 
Набір гуманітарних 
товарів (продуктові 
набори) 

8 240  
 

2 

Пакування набору 
гуманітарних наборів 
(пакування у одну 
коробку з нанесенням 
наліпок) 

8 240  

 

 ВСЬОГО :   
  

 
До цінової пропозиції додаємо попередні варіанти наборів зі списками найменувань, 

Кожен варіант має 2 підваріанти, розраховані на сім’ї з дітьми. Будь ласка, спирайтеся на 
них при формуванні своєї цінової пропозиції. 

 
Список необхідних товарів 

(список не є остаточним, може змінюватись протягом дії угоди) 
 
Варіант 1.1. (сім’ї з дітьми, старшими за 3 роки) 

№ Найменування Кількість Ціна, 
грн., з 
ПДВ 

Ціна, 
грн., без 
ПДВ 

1 Цукор білий кристаличний, 1 кг 1   
2 Борошно, 2 кг 1   
3 Дріжджі сухі, 12 гр 1   
4 Крупа гречки, 1 кг 1   
5 Рис, 1 кг 1   
6 Макарони, 1 кг 1   

mailto:convictuszakup@gmail.com
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7 Сіль, 1 кг 1   
8 Лавровий лист, 50 гр 1   
9 Перець чорний, 20 гр 1   
10 Консерва рибна 1   
11 Тушонка з яловичини 1   
12 Олія соняшникова, 1 л 1   
13 Чай чорний, 25 пакетів 1   
14 Паста томатна, 500 мл 1   
15 Молоко згущене, 0,5 л 1   
16 Печиво Марія, 150 гр 1   
17 Шоколад чорний / молочний, плитка 1   

 
Варіант 1.2. (сім’ї з дітьми віком до 3 років) 

№ Найменування Кількість Ціна, 
грн., з 
ПДВ 

Ціна, 
грн., без 
ПДВ 

1 Цукор білий кристаличний, 1 кг 1   
2 Борошно, 2 кг 1   
3 Дріжджі сухі, 12 гр 1   
4 Крупа гречки, 1 кг 1   
5 Рис, 1 кг 1   
6 Макарони, 1 кг 1   
7 Сіль, 1 кг 1   
8 Лавровий лист, 50 гр 1   
9 Перець чорний, 20 гр 1   
10 Консерва рибна 1   
11 Тушонка з яловичини 1   
12 Олія соняшникова, 1 л 1   
13 Чай чорний, 25 пакетів 1   
14 Паста томатна, 500 мл 1   
15 Молоко згущене, 0,5 л 1   
16 Печиво Марія, 150 гр 1   
17 Сушка Малятко, 300 гр 1   
18 Шоколад чорний / молочний, плитка 1   
19 Пюре дитяче фруктове 100/120 гр 1   
20 Пюре дитяче овочево-м’ясне, 100/120 гр 1   
21 Суміш дитяча по віку (0-6, 6-12, 12-18, 18-24 

міс), 600 гр 
1   

22 Каша дитяча в асортименті, 200 гр 1   
 

Організатор не переслідує обрання конкретної торгової марки 
 
Організатор дає можливість кожному учаснику тендеру надати свій список 
товарів, які будуть сформовані у набори. 
 

Умови виконання та доставки замовлення 
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 1. 
Вартість доставки замовлення повинна включатись 
у вартість товару  

 2. Швидкість доставки замовлення, днів   
 
Дата: ________________ 2022 р. 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням 
_____________________________________________________________ 

 
ЛОТ 2 

ГІГІЄНІЧНІ НАБОРИ 
Список-мінімум необхідних товарів 

(список не є остаточним, може змінюватись протягом дії угоди) 
 

№ Опис Кількість 
місяців 

Кількість 
сімей/ 
місяць 

Ціна 
одиниці 

(грн.) 

Загальна 
ціна (грн.) 

1 
Набір гуманітарних 
товарів (гігієнічні 
набори) 

8 240   

1.1. 

Пакування набору 
гуманітарних наборів 
(пакування у одну 
коробку з нанесенням 
наліпок) 

8 240  

 

 ВСЬОГО :   
  

 
До цінової пропозиції додаємо попередні варіанти наборів зі списками найменувань, 

Кожен варіант має 2 підваріанти, розраховані на сім’ї з дітьми. Будь ласка, спирайтеся на 
них при формуванні своєї цінової пропозиції. 

 
Список необхідних товарів 

(список не є остаточним, може змінюватись протягом дії угоди) 
 

Варіант 2.1. (сім’ї з дітьми, старшими за 3 роки) 
№ Найменування Кількість Ціна, 

грн., з 
ПДВ 

Ціна, 
грн., без 
ПДВ 

1 Порошок пральний, 400 гр 1   
2 Зубна паста 1   
3 Зубна щітка (середня жорсткість) 2   
4 Миючий засіб для посуду, 500 мл 1   
5 Порошкоподібний чистячий засіб, 0,5 кг 1   
6 Мило в брусочках, 4*100/150 гр 1   
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7 Гель для купання дитячий, 250 мл 1   
8 Доместос, 500 мл 1   
9 Папір туалетний, рулони 4   
10 Набір губок для миття посуду 1   
11 Мило рідке, 250 мл 1   
12 Прокладки гігієнічні 2 уп   

 
Варіант 2.2. (сім’ї з дітьми віком до 3 років) 

№ Найменування Кількість Ціна, 
грн., з 
ПДВ 

Ціна, 
грн., без 
ПДВ 

1 Порошок пральний, 400 гр 1   
2 Зубна паста 1   
3 Зубна щітка (середня жорсткість) 2   
4 Миючий засіб для посуду, 500 мл 1   
5 Порошкоподібний чистячий засіб, 0,5 кг 1   
6 Мило в брусочках, 4*100/150 гр 1   
7 Гель для купання дитячий, 250 мл 1   
8 Доместос, 500 мл 1   
9 Папір туалетний, рулони 4   
10 Набір губок для миття посуду 1   
11 Мило рідке, 250 мл 1   
12 Прокладки гігієнічні 1 уп   
13 Підгузки дитячі по розміру (від 1 до 6) 2 уп   

 
Організатор не переслідує обрання конкретної торгової марки 
 
Організатор дає можливість кожному учаснику тендеру надати свій список 
товарів, які будуть сформовані у набори. 
 

Умови виконання та доставки замовлення 
 

 1. 
Вартість доставки замовлення повинна включатись 
у вартість товару  

 2. Швидкість доставки замовлення, днів   
 
Дата: ________________ 2022 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 Тендерної пропозиції 

Загальна інформація 
 

Будь ласка, заповніть таблицю нижче 
 
 

1. Повна назва учасника  
2. Юридична адреса учасника  
3. Фактична адреса учасника  
4 Електронна пошта  
5 Керівник компанії: посада, ПІБ  
6 Контактний номер телефону керівника   
7 Контактна особа з питань подання 

Заявки 
 

8 Номер телефону контактної особи  
9 Наявні технічні можливості  
10 Кількість персоналу  
11 Банківські реквізити  

 
 
 
Дата: ________________ 2022 р. 
 
 
    
[підпис] [що виступає у якості] 
 
Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням   
Особа, що підписалася нижче, ознайомившись з умовами та положеннями цього 
Тендеру, в рамках цього документу пропонує надати послуги/доставити товари, 
вказані в умовах та положеннях, що містяться в цьому документі. 
 

 
 
 
 


	Загальна інформація

