
 

RFP No. 325 

Сторінка 1 з 11 

ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (RFP) 

RFP No. 325 (укр) 

 

Дата: 18 жовтня 2019 р. 
 

Тема: 

Запрошення взяти участь у тендері на закупівлю спортивного обладнання для Галицинівської ОТГ 

(Миколаївська область) в рамках програми USAID DOBRE. 

 

Від Кому 

Організація Global Communities, виконавець 

програми міжнародної технічної допомоги 

«Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» USAID DOBRE в Україні, котра 

фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) (надалі Покупець) 

Потенційним постачальникам (далі – Подавачі) 

  

 

Дата Подання Пропозиції: Пропозиція Подається до уваги: Умови Платежу: 

Не пізніше 01 листопада     

2019 р., 12:00 за місцевим 

часом 

Global Communities 

 

Програма міжнародної технічної 

допомоги  

«Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність»  

USAID DOBRE 

 

Адреса: 

Вул. Ділова 5Б, офіс 510, 5-ий 

поверх, Київ, Україна 

 

Email:  

dobreprocurement@globalcommunitie

s.org  

Відстрочка платежу                   

30 календарних днів з дати 

поставки товару. Якщо це Вас 

не влаштовує, будь-ласка 

запропонуйте свої умови 

платежу.  

 

  

mailto:dobreprocurement@globalcommunities.org
mailto:dobreprocurement@globalcommunities.org
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I. ЗАМОВЛЕННЯ 

 

A. Організація Global Communities, запрошує Вас подати цінову пропозицію на закупівлю спортивного 

обладнання для Галицинівської ОТГ (Миколаївська область) відповідно до специфікацій, наведених в Додатках 

Б.1, Б.2, Б.3, Б.4 (окремими лотами). Подавачі можуть подавати свої пропозиції як на всі лоти, так і на кожен із 

лотів окремо. 

 

II. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА 

 

A. Форма Цінової Пропозиції 

Пропозиція, підготовлена Подавачем цінової пропозиції, а також вся кореспонденція та обмін документацією 

між Подавачем та Покупцем стосовно Цінової пропозиції №325 мають здійснюватися англійською або 

українською мовами. 

 

Пропозиція має містити такі деталі та підтвердження: 

1. Пропозиція повинна бути вчасно надіслана в межах остаточної дати подання пропозиції, на бланку 

компанії, та підписана уповноваженою особою та включати контактні деталі Подавача. 

2. Дотримання технічних специфікацій. Претендент має підтвердити, що всі позиції відповідають або 

перевищують вимоги даного запиту.    

3. Цінова пропозиція має бути чинною не менш, ніж 60 календарних днів, починаючи з дати кінцевого строку 

подання цінових пропозицій. 

4. Ціни мають бути вказані в гривнях (UAH) та у відповідності до Бюджету замовлення. 

5. Ціни мають бути вказані без урахування ПДВ. Покупець – міжнародна організація, що звільнена від 

сплати податків на митній території Україні. Покупець надасть переможцю копію реєстраційної картки 

Програми, в рамках котрої закуповуються товари, роботи та послуги, і виданої Міністерством 

Регіонального Розвитку та Торгівлі України, а також копію плану закупівлі, завірену печаткою Програми. 

6. Ціна на кожну позицію. Ціна має надаватись загальною сумою включаючи доставку та 

монтаж обладнання в Галицинівську ОТГ (Миколаївська область).  

7. Право на участь в тендері.  

А. Для того, щоб мати право подати пропозицію у відповідь на це оголошення, Подавач повинен 

відповідати вимогам цього Запиту пропозицій.  

Б. Покупець дотримується законів та правил щодо санкцій та ембарго США, включаючи Урядову 

Постанову 13224 щодо Фінансування Тероризму, котрі забороняють транзакції з особами або 

організаціями, котрі вчиняють або погрожують вчинити терористичні дії або підтримують тероризм. Будь-

яка особа або організація, що бере участь в цьому тендері, як первинний претендент або субпідрядник, має 

засвідчити та надати разом з іншими документами, що така особа або організація не входить до Чорного 

Списку Іноземних Громадян Відділу Контролю Зарубіжних Активів Держказначейства США (U.S. 

Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) і має 

право на участь в тендері. Покупець повинен дискваліфікувати будь-які пропозиції від осіб або організацій, 

котрі входять до Чорного Списку або виявляться такими, що не мають право на участь в тендері з інших 

причин. Компанії та особи, що входять до Системи Виключених Сторін (www.epls.gov) не мають право на 

отримання коштів та їх послугами неможливо користуватись для придбання товарів та послуг в рамках 

цього Запиту. 
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8. Покупець залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які цінові пропозиції, а також анулювати, 

в цілому або частково, або призупиняти процес та відхиляти всі цінові пропозиції в будь-який час до 

моменту здійснення замовлення на покупку. При цьому Покупець не несе жодної відповідальності перед 

задіяним(и) Подавачем або Подавачами або жодного обов’язку щодо інформування задіяного 

Подавача або Подавачів про причини таких дій Програми.  

 

9. Будь-які зміни в цей Запит вносяться через Додатки. Копії змін будуть доступні для всіх зацікавлених 

Подавачів. 

 

10. До будь-якого замовлення на послуги, що буде зроблене в результаті цього Запиту цінової пропозиції,  

застосовуються Загальні умови Global Communities для угод із закупок товарів та послуг. 

 

11. Покупець не повинен надсилати повідомлення Подавачам із підтвердженням, що їхні пропозиції 

були отримані.  Покупець не буде надсилати повідомлення Подавачам, пропозиції яких не були 

відібраними. 
 

B. Критерії Оцінки 

 

Пропозиції будуть оцінюватись відповідно до нижченаведених пояснень. В першу чергу  Покупець проведе 

оцінку за обов’язковими критеріями для визначення відповідності заявленим вимогам. В процесі проведення 

такої оцінки, Покупець може шукати інформацію з будь-якого джерела, котре вона вважає за доречне для 

отримання або підтвердження інформації стосовно пропозиції Подавача.  

 

Надалі зразок критеріїв котрі можуть бути застосовані для оцінювання пропозицій:   

1. Дотримання специфікації переліку замовлення     Прийнятно/Не Прийнятно 

2. Пропозиція чинна 60 календарних днів      Прийнятно/Не Прийнятно 

3. Звільнення від оплати ПДВ       Прийнятно/Не Прийнятно 

4. Право на участь в даному тендері       Прийнятно/Не Прийнятно 

5. Гарантія не менш ніж 12 місяців       Прийнятно/Не Прийнятно 

6. Термін поставки – у термін, що не перебільшує  

60 робочих днів після підписання угоди      Прийнятно/Не Прийнятно 

7. Вартість товару           60 балів 

8. Якість пропозиції (відповідність заявленої специфікації вимогам  

технічного завдання, наявність сертифікації запропонованого обладнання)   30 балів 

9. Умови оплати*            10 балів 

* Оцінка запропонованих умов оплати відбуватиметься за наступною методологією, де максимальну кількість балів (10) отримує пропозиція учасника, 

який погоджується на 100% відстрочку платежу протягом 30 календарних днів після поставки; 5 балів – за умови 25% передплати; 0 балів – за умови 

передплати у розмірі більше 25%. 

 

C. Питання щодо цього Запиту 

Всі запити та уточнення надсилаються у письмовій формі за наведеними вище адресами не пізніше 12:00,            

30 жовтня 2019р. Просимо утримуватися від персональних візитів та телефонних дзвінків. Будь-яка 

інформація, що надається одному Подавачу стосовно цього Запиту, буде загально доступна всім Подавачам в 

формі Додатку до цього Запиту.  

З повагою,  

Global Communities 

Програма МТД «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» USAID DOBRE                                                                                                                 
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Додаток А "Вимоги цінової пропозиції" 

 

1. Прохання підтвердити наступні обов’язкові вимоги (підкреслити): 

Дотримання специфікації переліку замовлення    Прийнятно/Не Прийнятно 

Пропозиція чинна 60 календарних днів     Прийнятно/Не Прийнятно 

Звільнення від оплати ПДВ       Прийнятно/Не Прийнятно 

Право на участь в даному тендері      Прийнятно/Не Прийнятно 

Гарантія не менш ніж 12 місяців      Прийнятно/Не Прийнятно 

Термін поставки – у термін, що не перебільшує  

60 робочих днів після підписання угоди     Прийнятно/Не Прийнятно 

 

Вкажіть, будь ласка, терміни поставки та строки поставки 

 

 

2. Будь ласка заповніть таблицю із загальною інформацією:  

 

 

 

 

Підпис           дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва компанії:  

Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ІПН (для фізичних осіб-підприємців)  

Адреса: Індекс: 

 

Місто: Країна: 

Поштова скринька та адреса для 

кореспонденції: 

 

Номер телефону:   

E-mail:  
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Додаток Б.1: Специфікація. Спортивне обладнання (інклюзивне). 

Найменування товару Зображення* Одиниці  

виміру 
Кількість 

1. Система обладнання для занять в залі лфк базова (жовтий або 

фіолетовий). Габаритні розміри: 2730 х 2050 х 620 мм.  

шт 1.00 

2. Ігрові м’ягкі модулі Сухий бассейн "Кут" (жовто-фіолетовий) 

1,8 х 1,8 х 0,4.  

шт 1.00 

3. Сенсорна гойдалка для вестибулярного розвитку колодка. 

Жовта або фіолетова. Макимальна вага : 130 кг. Розміри: 

мотузка 198см; гойдалка 120см х 25 см (діаметр).  

шт 1.00 

4. Профілактор Євмінова + кріплення на шведскую стінку. 

 

шт 2.00 

5. Обіймально-стискаюча машина сквізер. Жовто - фіолетовий. 

Розмір: 850х375х655. Матеріал: березова фанера вищого 

гатунку, pvc без фталатів, метал, первинний еластичний 

пінополіуретан.  

шт 1.00 

6. Сенсорна гойдалка гніздо-крапля. Розмір: Висота 180 см. 

Форма: гойдалка крапля. Матеріал: бавовна, первинний 

еластичний пінополіуретан (жовтий).  

шт 2.00 

7. М'який тренажер "тунель" безкаркасний. Жовто - фіолетовий 

Розмір: 100х40х40 (внутрішній), 100х60х60 (зовнішній). 

  

шт 1.00 

8. Набір сенсорних м'ячів, 3 штуки. Набір із 3-х м’ячів діаметром 

не менше 25 см, 50 см, 75 см. Вага: 4, 14, 24 кг.  

шт 2.00 
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9. Сенсорна тактильна доріжка соти. Материал: Пластик. 

Розміри: 48,8х26х11,1 см. Склад: 6 частин ( 3 жовтих і 3 

помаранчевих). Макисмально допустима вага 60 кг. Вага 

виробу 7 кг.  

шт 1.00 

10. Тактильна хвиляста доріжка.  Розмір: 45х10х6 см.                   

Склад: 8 деталей.  

шт 1.00 

11. Спорткомплекс з рукохідом + дитячий турнік і дошка ребриста 

Розмір: 240 х 80 х 210 см.  

шт 1.00 

12. Кулька для сухого басейну (кольорова) Матеріал: Пластик 

Розмір: діаметр 7-8.   

шт 1119.00 

13. Гірка-гойдалка веселка, розмір:1100х500х453 мм 

Форма: дуга. Матеріал: березова фанера вищого гатунку, 

екологічний лак, нетоксична безпечна фарба.  

шт 3.00 

14. Набір масажних м'ячів дикий огірок, великий, 12 штук в наборі 

Матеріал: резина. Розмір: 11х5х5 см.  

шт 1.00 

15. Дитячий педальний тренажер «Соло».  

шт 2.00 

16. Килим «травичка» 2 на 3 м (фіолетовий, ненасищений).  

шт 2.00 

 

 

*Зображення надані виключно для візуалізації інформації, пропозиції мають містити схожі або подібні 

конструкції. 
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                                                    Додаток Б.2: Специфікація. Спортивне обладнання (інвентар). 

 

Найменування товару Зображення* Одиниці  

виміру 
Кількість 

1. Гантелі SPART (Rising) Vinyl Dumbbell 2х5 кг (DB2113-

5Black) або еквівалент, для жіночого фітнесу та аеробіки.  

комплект 50.00 

2. Гантелі SPART (Rising) Vinyl Dumbbell 2х3 кг (DB2113-

3Purple) або еквівалент,  для жіночого фітнесу та аеробіки.  
комплект 50.00 

3. Гантель вінілова HouseFit 2 кг (DD 6948-2), або еквівалент,  

для жіночого фітнесу та аеробіки.  
шт 100.00 

4. М'яч гімнастичний - масажер PowerPlay 4002  75 см, або 

еквівалент, + насос для жіночого фітнесу та аеробіки (синього, 

зеленого, жовтого кольорів).   

шт 50.00 

5. Фітбол SPART (Rising) Anti Burst Gym Ball 65 см, або 

еквівалент, + насос для жіночого фітнесу та аеробіки (синього, 

зеленого, жовтого кольорів).  

шт 50.00 

6. Степ-платформа SPART (Rising) Aerobic Step (GE3400), або 

еквівалент,   для жіночого фітнесу та аеробіки.   
шт 10.00 

7. Килимок для занять йогою HMS Синій (YM01), або еквівалент,    

синій, жовтний, зелений для жіночого фітнесу та аеробіки.   
шт 94.00 

8. Палка гимнастична (бодібар), 18LB (8кг), FI-2688-18, або 

еквівалент.  
шт 50.00 

9. Ролик для преса Power System Power AB Wheel PS-4006 Grey-

black (PS-4006_Grey-Black), або еквівалент.  

шт 50.00 

10. Гумка для підтягування IronMaster 208х4,4 см, IR97660-44, або 

еквівалент.  
шт 50.00 

11. Гумка для підтягування IronMaster 208х2,2 см, IR97660-22, або 

еквівалент.  
шт 50.00 

12. Набір гумок-еспандерів PowerPlay 4113 (5 в 1) (PP_4113), або 

еквівалент.  
шт 50.00 

13. Обруч металевий, Champion 860 мм, зелений (CH-3560), або 

еквівалент.  
шт 50.00 

14. Обважнювачі для ніг, Power System PS-4072 2 х 1.5 кг, grey, 

або еквівалент.  

комплект 50.00 

15. Еспандер-метелик LiveUp Thigh Master, Blue (LS3166), або 

еквівалент.  
шт 50.00 

16. Гумка для підтягування IronMaster 208х3,2 см IR97660-32  
шт 50.00 

17. Мат татамі, ласточкин хвіст 2,5 см *1 м *1 м   

шт 35.00 

 

*Зображення надані виключно для візуалізації інформації, пропозиції мають містити схожі або подібні 

конструкції. 
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                                         Додаток Б.3: Специфікація. Спортивне обладнання (тренажери). 

 

Найменування товару Зображення* Одиниці  

виміру 
Кількість 

1. Спортивний елемент "Лежак під нахилом".                               

Кольори: темно- сірий і помаранчевий.  

шт 7.00 

2. Спортивне спорядження «ВОРКАУТ-5», або еквівалент, 

(ДхШхВ): 6750х5200х2500. Комплектація: подвійна драбина 

1168х80х2500мм -2шт; турнік 1200х80х2500мм (з можливістю 

виставити різний рівень висоти) -4шт; подвійний рукохід-

2195х1168х42мм-1шт; елемент «Змійка»-1600мм-1шт; елемент 

«Бруси бокові»-2195мм -1шт; елемент «Бруси приставні»-

722мм-2шт. Стоєві – труба d-89мм, поперечини - d-32 и 42мм. 

Товщина металу 3мм. Усі деталі з’єднані між собою хомутами. 

Метал пофарбовано порошковою фарбою та запечено у печі. 

Кольори: темно сірий і помаранчевий.  

шт 7.00 

3. Workout –майданчик «Капітан Америка», або еквівалент. 
Комплекс складається з: поперечини для підтягування - 3 шт; 

спортивний виріб «змійка» - 1 шт; вертикальна планка - 1 шт; 

шведська стійка вертикальна - 1 шт; шведська стійка 

горизонтальна - 1 шт; планка для преса під кутом 45 ° - 2 шт; 

бруси - 1 шт; колір – червоно-чорний.  

шт 1.00 

4. Вуличний тренажер лижник - тренажер за допомогою якого 

можна опрацьовувати м'язи ніг, попереку, сідниць, рук, грудей 

і спини. Розміри: довжина: 1,0* ширина: 0,51 *висота: 1,65  

шт 8.00 

5. Вуличний тренажер тяга зверху - допомагає сформувати 

красивий торс і надати йому рельєфність. Розміри: довжина: 

1,75* ширина: 1,13 * висота: 1,97.  

шт 8.00 
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6. Вуличний тренажер "Повітряний ходок".                                          

Розміри: довжина: 1,1 * ширина: 0,5 * висота: 1,5.  

шт 8.00 

7. Вуличний тренажер «Маятник».                                                    
Розміри:  довжина: 1,8 * ширина: 1,0 * висота: 1,9.  

шт 8.00 

8. Вуличний «Велотренажер».                                                              
Розміри:  довжина: 1,0 *  ширина: 0,65 * висота: 1,5.  

шт 8.00 

9. Бруси. Розміри:  ширина  500 мм. * довжина 1482 мм. *                  

висота 1 141 мм. Навантаження 200 кг. Вага 61 кг.  

шт 7.00 

10. Лавка паркова InterAtletika LP035-1.7 з бильцем, або еквівалент.                             

Розміри: довжина: 1750 мм * ширина: 693 мм *висота: 763 мм.  

шт 2.00 

11. Лавка паркова InterAtletika LP035.1-1.7, без бильця, або 

еквівалент. Розміри: довжина:1750 мм* ширина:693 мм * 

висота: 514 мм.  

шт 14.00 

12. Гребний тренажер. Розміри: довжина: 0,9 * ширина: 0,564 * 

висота: 0,7.  

шт 8.00 

 

                                      

*Зображення надані виключно для візуалізації інформації, пропозиції мають містити схожі або подібні 

конструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RFP No. 325 

Сторінка 10 з 11 

                                                         Додаток Б.4: Специфікація. Трибуни. 

 

Найменування товару 
Зображення* Одиниці 

виміру 
Кількість 

1. Трибуна двухрядна, 15 м на 52 

місця, «УТ 720-15»,                           

або еквівалент.                                          

Розміри: довжина: 14992 мм* 

ширина:1370 мм * висота:1565 мм 

 

комплект 4 

2. Трибуна на 42 місця «Ут 705», 

або еквівалент.                           

Розміри: довжина: 6670 мм* 

ширина:3105мм * висота: 2365мм 

 

комплект 4 

 

 

*Зображення надані виключно для візуалізації інформації, пропозиції мають містити схожі або подібні 

конструкції. 
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Додаток В.1 "Бюджет замовлення". Спортивне обладнання (інклюзивне). 

 
№ Товар/послуга К-ть Термін 

поставки 

(робочі дні) 

Гарантія 

(місяців) 

Ціна в 

грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

Всього 

в грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

1.       

2.       

 Всього без ПДВ:  

 

Додаток В.2 "Бюджет замовлення". Спортивне обладнання (інвентар). 

 

№ Товар/послуга К-ть Термін 

поставки 

(робочі дні) 

Гарантія 

(місяців) 

Ціна в 

грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

Всього 

в грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

1.       

2.       

 Всього без ПДВ:  

 
 

Додаток В.3 "Бюджет замовлення". Спортивне обладнання (тренажери). 

 

№ Товар/послуга К-ть Термін 

поставки 

(робочі дні) 

Гарантія 

(місяців) 

Ціна в 

грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

Всього 

в грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

1.       

2.       

 Всього без ПДВ:  

 
 

Додаток В.4 "Бюджет замовлення". Трибуни. 

 

 

№ Товар/послуга К-ть Термін 

поставки 

(робочі дні) 

Гарантія 

(місяців) 

Ціна в 

грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

Всього 

в грн. 

(UAH), 

без ПДВ 

1.       

2.       

 Всього без ПДВ:  

 

Підпис:   

 

 м.п. 

Дата:   
 

 


