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2. Salary history.

Питання щодо конкурсу приймаються до:

В темі листа необхідно зазначити: 
40-КТ-19 Консультаційні послуги з питань комунікаційного супроводу реалізації стратегії 

підвищення попиту на високоякісні послуги з профілактики та лікування серед 
ЛЖВ та ключових груп
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фахівець відділу закупівель, Світлана Стретович
044-339-92-39 (вн. 707)
s.stretovych@network.org.ua

1 Підтверджуючі 
документи

Вага 
критерію

1 30%
2 70%

Контактна особа:

вартість послуг
досвід  (досвід учасників оцінюватиметься з точки зору потреб проекту)

Критерії оцінки

Учасники повинні вказувати у своїх пропозиціях повну вартість товарів, робіт чи послуг включаючи податки у разі якщо це ТОВ 
або ФОП (якщо така можливість передбачена оголошенням), та будь-які додаткові витрати, необхідні для забезпечення 
постачання товарів, надання послуг або виконання робіт;
Мережа залишає за собою право застосувати процедуру редукціону;
Участь у конкурсних торгах і пов’язаних осіб або ж змова учасників торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, 
результати торгів  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 Мережі;

Визначення переможця
Визначення переможця відбуватиметься протягом 7-14 календарних днів після кінцевого терміну подання цінових пропозицій. У 
разі необхідності даний термін може бути подовжено, або скорочено.
Переможцем процедури закупівлі буде визначений учасник, чия пропозиція відповідає вимогам оголошення та отримає 
найвищий бал відповідно критеріїв оцінки, що визначені у формі цінової пропозиції.

Оголошення 

 про проведення конкурсних торгів

Консультаційні послуги з питань комунікаційного супроводу реалізації стратегії підвищення попиту на високоякісні послуги з 
профілактики та лікування серед ЛЖВ та ключових груп

Перелік тендерної документації:
1. Цінова пропозиція;

Мережа залишає за собою право вимагати від учасників конкурсних торгів додаткові матеріали або інформацію, що 
підтверджують відповідність вимогам оголошення.

Подача цінової пропозиції:
Цінова пропозиція не приймається, у разі, якщо вона надійшла після спливу кінцевого терміну приймання цінових пропозицій;

Мережа не зобов’язана приймати найкращу за ціною пропозицію чи будь-яку із отриманих пропозицій. До моменту підписання 
договору про закупівлю Мережа не несе жодних зобов’язань по відношенню до учасників закупівлі або потенційних учасників 
закупівлі;
Мережа залишає за собою право відхилити цінові пропозиції всіх учасників процедури закупівлі;

Правила подачі цінових пропозицій
Цінова пропозиція:
До оцінювання допускаються цінові пропозиції, які відповідають вимогам оголошення. 
Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.
Строк дії цінової пропозиції повинен становити не менше 30 календарних днів. 
Копії документів: 

40-КТ-19

предмет закупівлі:

Кінцевий термін подання цінових пропозицій:

Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

21.02.19 до 14:00

18.02.19 до 17:00

Учасники мають подавати пропозиції засобами електронної пошти на адресу: s.stretovych@network.org.ua

Детальна інформація із описом предмету закупівлі, та вимог до учасників конкурсних торгів є частиною цінової пропозиції
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