
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗГАРДА» 
 

вул. Незалежності, 38, смт. Гоща, Рівненська обл., 35400, тел.  +380966078934, 

E-mail: nona-133@ukr.net,  код ЄДРПОУ 44181080 
 

 
29 грудня 2022 р. 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсних торгів 

(далі – „Оголошення”) 
Громадська організація «ЗГАРДА» (далі – «Організатор») оголошує конкурсні торги (тендер) на 

медичне обладнання. 

Головною місією є сприяння формуванню демократичного, правового, громадянського 
суспільства, об'єднання жінок-спеціалістів, жінок, що займаються підприємницькою 
діяльністю та соціально відповідальних громадян для сприяння розвитку жіночого, 
молодіжного та дитячого потенціалу взагалі, та кожної особистості зокрема; сприяння 
досягненню ґендерної рівності, покращенню статусу жінок у суспільстві, сприяння розвитку 
інтелектуального, творчого, громадянського, духовного та фізичного потенціалу жінок, молоді 
та дітей, вираженню та захисту законних соціальних та економічних спільних інтересів членів 
організації.  

Основними завданнями діяльності Організації є: 
– участь у формуванні демократичного, правового, громадянського суспільства;  
– відстоювання інтересів жінок, молоді, дітей, представляти і захищати права членів 

Організації в органах влади та органах місцевого самоврядування, судах, арбітражних і 
третейських судах, а також перед фізичними і юридичними особами; 

– участь у суспільно-політичній діяльності на місцевому та всеукраїнському рівні згідно з 
чинним законодавством;  

– сприяння у розбудові правового громадянського суспільства; 
– сприяти запобіганню та протидії корупції в публічних і приватних сферах суспільних 

відносин; 
– розроблення та реалізація програм і проектів, які спрямовані на поліпшення соціально-

економічного становища Гощанської громади та України, становлення гендерної рівності, 
правову підтримку жінок, молоді та дітей, профілактику антисоціальних явищ у громаді; 

– сприяти розвитку та зміцненню міжнародних зв’язків із організаціями інших країн для 
виконання мети та завдань Організації та з метою зміцнення дружніх стосунків і 
взаєморозуміння, взаємодії та обміну досвідом; 

– сприяти залученню інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для 
розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами; 

– організація та проведення масових, освітніх заходів, конференцій, навчань для 
дорослих, семінарів, тренінгів фокус-груп, круглих столів, форумів та громадські слухання; 

– проведення інформаційної, консультаційної, організаційної та іншої підтримки 
діяльності членів Організації. 

 
В умовах  повномасштабної війни люди забули про  Covid-19 , однак хвороба не зникла, вона й 

надалі продовжує існувати. В умовах сьогоденної України,  коли  люди ослаблені стресом, тривогою,  
здорожченням продуктів, погіршенням побутових умов існування людей, профілактика, 
попередження Covid-19 та профілактика особливо значуща .  На сьогодні лікарями сімейної медицини 
означена проблема зниження звернень громадян до лікарів та діагностика Covid-19, зниження рівня 

mailto:nona-133@ukr.net


вакцинування жителів, нівеляція профілактичних заходів. Для прикладу, в жовтні минулого року до 
сімейного лікаря зверталось на 35-40 % більше людей щодо симптомі в Covid-19, ніж цього року, 
статистика звернень на вторинну ланку медицини сягає зниження на 45%. Дані надавали лікарі 
сімейної медицини. На сьогодні на 24 тисячі осіб населення Гощанської громади вакцинувались осіб,  
бустерними дозами : першою – 2474 особи, другою – 87 осіб. Лікарі сімейної медицини відзначають 
те, що найсерйозніші  ускладення від   Covid-19  отримало  160 людей: померло від  42 людини,  
пневмофіброз був у 29 осіб, дистрес-синдром – у 89 осіб. Ускладнення хронічних хвороб після Covid-19 
були в кожного 3 особи. 

 

Джерело фінансування закупівлі  

Закупівля здійснюється в рамках  проєкту "Діємо для здоров'я", що реалізуються за кошти 
грантів донорів, наданих відповідно до програми малих грантів у рамках проєкту міжнародної 
технічної допомоги «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань 
(НІЗ) в Україні» (коротка назва проєкту – «Діємо для здоров’я»). Проєкт впроваджується 
Консорціумом у складі ТОВ «Консалтингова група Джі Еф Ей» (GFA Consulting Group GmbH) та 
Університетських клінік Женеви в партнерстві з Благодійною організацією «Благодійний Фонд 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», ТОВ «ВАН ХЕЛС» та у співпраці з Міністерством охорони 
здоров’я України (МОЗ) і ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Проєкт реалізується 
за фінансової підтримки Уряду Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію 
розвитку та співробітництва (SDC) Міністерства закордонних справ Швейцарії. 

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

 
Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг 

З моменту підписання 14 днів 2023 року, з можливою пролонгацією 

 

 

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. 

 

 

ФОРМУВАННЯ ЦІНИ 

Закупівля частини товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, за кошти субгрантів, 

наданих відповідно до програм малих грантів у рамках проєкту міжнародної технічної 

допомоги «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в 

Україні» (коротка назва проєкту – «Діємо для здоров’я»), 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, та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок 

грантів (субгрантів), наданих відповідно до  міжнародних програм, що виконуються відповідно до 

закону). 

Закупівля іншої частини товарів та послуг, передбачених предметом закупівлі, 

за кошти інших донорів (не в рамках програм  малих грантів у рамках проєкту 

міжнародної технічної допомоги «Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних 

захворювань (НІЗ) в Україні» (коротка назва проєкту – «Діємо для здоров’я»), може 

здійснюватись з ПДВ. 

СКЛАД ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Тендерна пропозиція у формі Додатку 1, а також Комерційної пропозиції, 

Офіційного листа з переліком товарів та вартістю; 

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним 

вимогам (див. таблицю вище); 

3. Також просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші 

документи, які, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції 

(наприклад, рекомендаційні листи, тощо). 

 

Товари:  

• електронний стетоскоп JABES –  8 шт; 

• пульсоксиметр PC-60F Creative Medical  – 23 шт; 

• глюкометр LONGEVITA Smart + Тест-полоски 100шт (2*50шт) – 10 уп. 

Загальний  обсяг закупівлі.  

Умови  закупівлі:  разова закупівля. 

Умови оплати: безготівковий розрахунок. 

 

 



Організаційні вимоги 

• Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або 

фізична особа).  

• Наявність досвіду роботи в сфері медичного обладнання – 2 роки. 

 

Ключові критерії оцінки цінових пропозицій 

• Вартість послуг; 

• Відповідність технічному завданню; 

• Досвід надання подібних послуг, особливо корпоративним клієнтам; 

• Наявність кваліфікованого персоналу; 

• Можливість оплати послуг без ПДВ (афілійовані особи чи ФОП). 

 

Зміст цінових пропозицій 

• Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або Витяг з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (із 

зазначенням в ній відповідних видів діяльності за КВЕД); 

• Копія свідоцтва платника ПДВ (за умови реєстрації платником ПДВ) або 

Свідоцтво про сплату єдиного податку (за наявності); 

• Цінова пропозиція із зазначенням місячної вартості обслуговування;  

• Лист з інформацією про досвід співпраці з корпоративними клієнтами. 

 

Вимоги до підготовки тендерних пропозицій: 

Всі подані копії документів мають бути засвідчені офіційною печаткою Заявника (у 

разі її наявності) та/або підписами офіційних осіб Заявника. 

 

Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

Ткачук Наталія,  Овдійчук Мирослава 

тел. 0966078934, 0683230661 

e-mail nona-133@ukr.net 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або 

кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою, будуть 

розглядатися. 

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 60 

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 і повертається Організацією на адресу відправника.  

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 

• в паперовому вигляді Україна, 3400, смт Гоща, вул. Незалежності буд. 72, поверх 1, каб. 7. 

• у електронному вигляді пропозиції повинні надсилатись в електронному вигляді (PDF або скан) 

на електронну адресу: nona-133@ukr.net 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙМАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ  

«07» січня 2023 року, до 17 год. 00 хв. за київським часом. 
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Додаток 1 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 Банківські ревізити   

10 Наявні технічні можливості  

11 Кількість персоналу  

 

 

 

Дата: ________________ 2023 р. 

 

 

    

[підпис] [що виступає у якості] 

 

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням 

 

 

 


