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РОЗДІЛ 1: ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ТЕНДЕРУ 

Вступ: Благодійна організація «Благодійний Фонд «Християнська Служба 

Порятунку», код ЄДРПОУ 35872927, є неприбутковою організацією /ознака 

неприбутковості-05/ оголошує тендер на «Придбання дитячого ігрового майданчику»  

для Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернат. 

В закладі навчаються та проходять курс реабілітації 82 дитини зі складними 

психофізичними вадами. Є діти з такими медичними показниками: дитячі церебральні 

паралічі (ДЦП), залишкові явища поліомієліту, вроджені і набуті порушення опорно-

рухового апарату та інші 

Метою Проекту  є встановлення майданчика для відновлення рухових навичок та 

психоемоційного стану дітей з вище вказаного інтернату 

Метою цього Оголошення є проведення тендеру на закупівлю ігрового майданчику 

для дітей з особливими потребами та проведення робіт з його встановлення (монтажу). 

Учасники тендеру підтверджують, що надані пропозиції відповідають інструкціям, 

термінам та умовам зазначеним у даному оголошенні. Недотримання умов участі у 

тендері, призводить до дискваліфікації учасника. 

 2. Термін та порядок подання пропозицій: Пропозиції приймаються до 16:00 за 

київським часом    07 березня 2017 р.  

Тендерні пропозиції направляються рекомендованим листом БО БФ «ХСП» за 

адресою: 02660 м. Київ, бульвар Перова 1Б,  з чітким зазначенням тендеру, до якого 

вони відносяться.  

 

Постачальникам забороняється змінювати пропозиції після останньої дати подання. 

Проте, будь-якому Постачальнику може бути запропоновано уточнити деякі деталі і 

аспекти їхньої пропозиції, однак змінювати суть або ціну пропозиції не дозволяється. 

 

3. Питання: Питання стосовно технічних або адміністративних вимог цього 

Оголошення про тендер можна надсилати до 12:00 за київським часом до 02 березня 

2017р. електронною пошто на адресу hq@crs-center.org. Питання повинні бути 

представлені у письмовій формі, або в телефонному режимі (з подальшим письмовим 

підтвердженням).  

 4. Обсяг Робіт: У Розділі 3 наведено технічні характеристики потрібних товарів. Усі 

товари, які пропонуватимуться у відповідь на це Оголошення про тендер повинні бути 

новими та невживаними. Ігровий майданчик має відповідати вимогам якості та 

безпеки, що встановлені законодавством для такого виду товарів. Дозволяється 

пропонувати аналогічний замінник, який відповідає технічним характеристикам та 

вимогам якості та безпеки. 
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 5. Пропозиції: Пропозиції у відповідь на це Оголошення про тендер повинні містити 

повну фіксовану ціну, з урахуванням вартості доставки, встановлення, збору та усіх 

інших витрат (окремо вказується ціна вартості ігрового майданчику, чи його 

комплектуючих частин та окремо вартість робіт з встановлення (монтажу) 

майданчика). Ціни повинні бути представлені в гривні. Пропозиції повинні 

залишатися незмінними протягом всього строку проведення тендерної процедури . 

Учасники повинні надавати розцінки на офіційному бланку за підписом директора та 

головного бухгалтера. 

 Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом 

уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному 

конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 

надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням дати та часу.  

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. 

Пропозиція має бути ясною і зрозумілою, та містити наступну інформацію: 

 

• Детальний опис товарів чи послуг, які мають бути поставлені, включаючи обсяг і 

вагу, а також додаткове приладдя, у разі необхідності  

• Ціна за одиницю та загальна вартість, вартість послуг з встановлення (монтажу) 

дитячого майданчика; 

• Порядок та строки здійснення доставки та встановлення (монтажу) дитячого 

майданчика; 

• Термін дії пропозиції  

• Доставка або час виконання 

• Контактні дані 

• пункт про відповідність умовам протидії тероризму   

 

6. Доставка:  Пунктом доставки є м. Кремінна, Луганська обл. 

7. Джерело надходження / виробництво: Усі товари та послуги у рамках цього  

тендеру повинні мати походження з країн, які  дотримуються Стандартів та 

екологічності матеріалів для виробництва товарів для дітей. Країна-партнер для цього 

Оголошення про тендер – Україна.   

8. Гарантійний термін: Гарантійне обслуговування та ремонт у межах країни- 

партнера є обов’язковими для усіх товарів у рамках цього Оголошення про тендер. Усі 

товари, запропоновані в рамках цього тендеру, повинні мати гарантію мінімум 

двадцять чотири (24) місяці від дати введення в експлуатацію. У момент передачі 

будь-якого товару, усі права на гарантійну підтримку та обслуговування передаються 

разом із товаром кінцевому споживачу цього об’єкта.  



9.  Умови платежу:  

50% - передплата (після укладення договору) 

40% - (після доставки на місце, перед виконанням монтажних робіт) 

10% - (після підписання акту прийома-передачі) 

 

10. Податки та ПДВ: БО БФ «Християнська Служба Порятунку» є неприбутковою 

організацією і не є платником ПДВ.  

11. Право брати участь в тендері: Подаючи пропозицію на участь у тендері учасник 

підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово чи 

взагалі, заборонено  співпрацю з неприбутковими організаціями.  

12. Оцінка пропозицій та визначення переможця: При визначенні переможця 

перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно умовами участі 

у тендері, відповідає критеріям прийнятності та подав найкращу пропозицію, що 

визначається шляхом порівняльного аналізу на основі наступних критеріїв оцінки. 

Відносна значущість кожного окремого критерію відображається у кількості балів: 

 Технічні характеристики - 40 балів: Відповідність технічним специфікаціям і 

вимогам.  

 Доставка - 25 балів: Швидкість доставки.  

 Ціна - 35 балів: Загальна вартість представленої пропозиції.  

13. Терміни та умови: Оголошення цього тендеру ні в якому разі не зобов’язує 

компанію БО БФ «ХСП» ,  укладати договори або оплачувати витрати, що були 

понесені потенційними учасниками тендеру при підготовці та поданні пропозицій. 

Зверніть увагу на наступні правила та умови: 

 (a) Оплата здійснюється авансовим платежем (у розмірі 50% від обумовленої суми) 

протягом 5 робочих днів з дати підписання Договору. Остаточний розрахунок буде 

здійснено протягом 10 робочих днів після введення майданчика в експлуатацію та 

підписання акту прийому -передачі. Оплата здійснюється лише компанії - переможцю 

цього тендеру, ; оплата не здійснюється третій стороні.  

(б) Право власності на товари, що постачаються за Договором, підписаним за 

результатами цього Оголошення про тендер, переходить до БО БФ «ХСП» після 

підписання акту прийому- передачі виконаних робіт з  встановлення 

(монтажу)дитячого майданчика. Учасник тендеру несе усі ризики втрати, 

пошкодження та знищення товарів до моменту переходу права власності до БО БФ 

«ХСП» 

 РОЗДІЛ 2: НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 

 □ Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником учасника тендеру 

(директором, головним бухгалтером) (див. Розділ 4) 



 □ Офіційну пропозицію,яка відповідає вимогам даного оголшення та яка включає 

специфікації запропонованого обладнання (див. Розділ 3) 

 □  Копію статутних та реєстраційних документів або бізнес-ліцензію.  

 

РОЗДІЛ 3: Технічні характеристики Розділ 3: Технічні характеристики та технічні 

вимоги (див. стор. 5)  

РОЗДІЛ 4: СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ: Супровідний лист повинен бути надрукований 

на фірмовому бланку та оформлений/підписаний/завірений печаткою уповноваженим 

представником учасника тендеру:  

Кому: Благодійній організації Благодійному Фонду «Християнська Служба 

Порятунку». 

 Тема: Тендер SP-133.  

Приймаючи участь у процедурі закупівлі учасник приймає правила та умови участі у 

процедурі закупівлі та засвідчує що: 

 Він не має близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими 

співробітниками БО БФ «ХСП» та Кремінської школи-інтернат; 

  Він не має близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими 

учасниками тендеру, що представили свої пропозиції;  

  Ціни  пропозиції були визначені учасником самостійно, без консультацій, 

перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою 

обмеження конкуренції. 

  Уся інформація, яка міститься у пропозиції, та усі супровідні документи є вірними 

та точними. 

  Учасник розуміє та погоджуємося із забороною БО БФ «ХСП» щодо шахрайства, 

хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»).  

Цим підтверджує, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та 

повними. 

 РОЗДІЛ 3: ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

 У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/послуг. Учасники тендеру 

повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку 

або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники 

тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до БО БФ 

«ХСП». 



 Важливе зауваження: Термін виконання робіт та постачання обладнання – не пізніше 

20 травня 2017р  

 

№ Опис   і   технічні 

характеристики 

Додаткова 

інформація 

Кіль-

кість 

Пропоновані 

елементи та 

технічн х-ки 

Ціна 

за од., 

грн 

 Всього, 

грн 

1. Дитячий ігровий 

комплекс повинен 

бути 

багатофункціональним 

та призначеним для 

ігрових фізичних 

вправ на відкритому 

повітрі у вигляді 

маленького містечка. 

Комплекс може 

складається з 

платформ, з'єднаних 

між собою переходами 

різної конфігурації. 

Крім переходів до 

платформ повинні 

приєднуватися різні 

підйоми і спуски, 

гірки-спіралі, тунелі, 

декоративні елементи. 

Експлуатаційні 

обмеження: 

Користуватися 

майданчиком зможуть 

діти віком від 5 до 15 

років. Розмір ігрового 

комплексу до :  

11,0 х 9,0 х 4,0 м. 

 

 

 

1    

2. Гойдалка у вигляді 

човника з вільно 

зоною безпеки  2 м в 

усі боки від проекції 

виробу. Місця 

повинно бути -2-4. 

 

 

1    

3. Карусель зі 

штурвалом. 

Розмір D=1,8. 
 

1    



Карусель повинна 

бути розрахована на 3-

4 сидячих місця 

4. Монтаж обладнання  грн     

5. Покриття для ігрового 

майданчика повинно 

бути гумовим 500х500 

мм. Покриття має 

поглинати вологу, 

залишатися 

неслизьким, 

амортизувати при 

падінні. Має бути 

екологічно безпечним. 

Витримувати 

перепади температури 

від -30С до +45С. Не 

змінювати 

властивостей при зміні 

погодних умов. 

Загальна площа до 

300м.кв  

     

6. Монтаж покриття      

7. Також можуть бути 

запропоновані інші 

позиції з  асортименту  

учасника (було 

виробника, але ж 

учасниками можуть 

бути не лише 

виробники), які могли 

б бути використані 

для гри та розвитку 

дітей з вказаними 

вадами, які 

відповідають  вимогам 

та якості, та не 

перебільшують 

очікуваної вартості 

закупівлі. 

 

     

 Всього грн     

 

Тривалість виготовлення (після отримання замовлення): __________________ 

календарних днів  



Тривалість доставки (після отримання замовлення):  __________________ календарних 

днів  

 Гарантійний термін на дитячий ігровий майданчик та роботи з встановлення( 

монтажу)дитячого майданчика:___________________ років   

Розташування сервісного центру(ів) для післяпродажного обслуговування, у тому 

числі гарантійного 

ремонту:_________________________________________________________________ 

 Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення): _______________ 

календарних днів 

 


