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ЗАПИТ НА НАДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  

№ UKRSAFEMED046A 

 

Назва Запиту на 

надання комерційної 

пропозиції: 

Послуги з оцінки відповідності складських приміщень для 

зберігання лікарських засобів для лікування ВІЛ/СНІДу, 

туберкульозу, гепатитів В і С на регіональному рівні, вимогам 

чинного законодавства 

 

«Менеджмент Сайенсиз фор Хелс, Інк.» (MSH), що впроваджує в Україні Проект USAID «Безпечні 

та доступні ліки» (SAFEMed), запрошує Вас надати комерційну пропозицію відповідно до вимог 

даного Запиту. 

Пропозиції мають бути отримані не пізніше дати та часу, зазначених у наведеній нижче таблиці: 

Дата запиту на надання комерційної 

пропозиції: 

26 січня 2021 року 

Кінцева дата для питань: 01 лютого 2021 року до 18:00 

Кінцева дата та час надання комерційної 

пропозиції: 

08 лютого 2021 року до 18:00 

Контактна інформація: ua-safemed-procure@safemedua.org  

 

Повний опис потреб/Технічне завдання/Специфікації 

1.1. Вступ 
Проект «Безпечні та доступні ліки для українців» (Safe Affordable and Effective Medicines - 

SAFEMed) застосовує передові практики посилення систем охорони здоров'я та створення важелів 

впливу, що ґрунтуються на доказовій базі та розбудові фармацевтичного сектору України, згідно з 

цілями Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) щодо реформування галузі в країні.  Мета 

проекту -  покращення  доступу до лікарських засобів належної якості та забезпечення їх 

максимальної доступності за умов обмеженого бюджету МОЗ. Проект працює над затвердженням 

на законодавчому рівні раціонального відбору лікарських засобів, над вдосконаленням та 

систематизацією процесу державних закупівель лікарських засобів та товарів медичного 

призначення, а також над підтримкою сталого фінансування процесу забезпечення лікарськими 

засобами в державному секторі та над посиленням систем постачання лікарських засобів, 

співробітництві з урядом України, МОЗ, Національною службою здоров’я, Центром громадського 

здоров’я, організаціями громадянського  суспільства та приватним сектором.  Для досягнення цієї 

мети SAFEMed ставить перед собою три основні цілі: 

 посилення врядування в фармацевтичному секторі України; 

 оптимізація фінансування фармацевтичного сектору; 

 покращення доступу лікарських засобів  Україні та їх належного використання в Україні. 

Заходи, передбачені Проектом, впроваджуються шляхом надання технічної, фінансової та 

юридичної допомоги за такими напрямками діяльності: визначення пріоритетів, закупівля,  

реімбурсація, системи постачання, а також забезпечення якості з особливою увагою до питань 

біоеквівалентності та верифікації в поєднанні з комунікаціями, які мають підсилювати всі напрямки 

діяльності.  
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В рамках своєї діяльності проект має на меті вдосконалення дистрибуції лікарських засобів для 

лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів В і С, задля цього провести оцінку регіональних 

розподільчих центрів для визначення різних механізмів моделі розподілу "останньої милі". 
 

1.2. Опис послуг та обсяги 
Проведення моніторингових візитів до регіонів України з метою оцінки відповідності складських 

приміщень для зберігання лікарських засобів для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів В 

і С вимогам чинного законодавства у лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ) обласного рівня.  

Перелік ЛПЗ з адресами додається (Додаток 1). 

 

Надання послуг з оцінки відповідності передбачає: 

 Розробити та надати графік моніторингових візитів до всіх зазначених ЛПЗ з урахуванням 

часу, необхідного на перевірку кожного складського приміщення та кількості залучених 

спеціалістів;  

 Термін проведення моніторингових візитів до всіх ЛПЗ – 1 місяць, орієнтовно 15.02.2021 – 

16.03.2021;   

 Під час кожного моніторингового візи провести оцінку відповідності складських приміщень 

за критеріями, визначеними у чек-листі (Додаток 2). Надати розгорнутий коментар щодо 

кожного пункту чек-листа; 

 За результатами перевірки всіх ЛПЗ надати звіт щодо оцінки складських приміщень для 

зберігання ЛЗ і контролю якості ЛЗ у ЛПЗ із зазначенням пропозицій щодо усунення 

виявлених недоліків; 

 Термін надання звіту – 10 робочих днів після проведення останньої перевірки;  

 В разі відхилення від графіку, виникнення непередбачуваних обставин, негайно 

повідомляти замовника.  

 

1.3. Умови надання послуг: 

 Послуга повинна надаватись  комплексно і в повному обсязі; 

 Виконавець залучає необхідну кількість спеціалістів на власний розсуд з урахуванням термінів 

проведення моніторингових візитів та надання звіту; 

 Виконавець самостійно організовує поїздки своїх спеціалістів для проведення моніторингових 

візитів у регіони; 

 Процес оцінки складських приміщень повинен відбуватись об’єктивно та неупереджено; 

 Замовник забезпечує доступ спеціалістів до кожного ЛПЗ.  

 

1.4. Кваліфікаційні вимоги до учасників 

Всі учасники мають відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:  

 Наявність державної реєстрації юридичної особи або ФОП; 

 Досвід роботи у сфері проведення досліджень, моніторингових перевірок/візитів, проведення  

оцінки відповідності та виконання подібних замовлень не менше 3 років; 

 Термін дії пропозиції 30 календарних днів; 

 Прийнятні умови оплати (безготівкова оплата за послуги без ПДВ протягом 10 банківських днів 

після надання послуг, підписання акту та виставлення рахунка); 
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 Дотримання вимог Розділу 889 Федерального Закону США про асигнування на національну 

оборону 2019 року (Додаток №3).   

 

1.5. Умови оплати та вимоги щодо звільнення від сплати ПДВ  

Проект SAFEMed  має право на податкові пільги і звільняється від сплати ПДВ за товари (роботи, 

послуги), які закуповуються на митній території України, тому оплата за послуги здійснюється без 

ПДВ. Претенденти, що є платниками ПДВ, повинні бути готові, в разі акцептування тендерної 

пропозиції, пройти процедуру звільнення від податку на додану вартість (див. «Вимоги щодо 

звільнення від сплати ПДВ»).  

Адреса проекту USAID 

SAFEMed 

вул. Рейтарська, 17, 5-й поверх, офіс 23, м. Київ 01030, 

Україна 

Умови оплати: 
Безготівковий розрахунок без ПДВ. 

Оплата протягом 10 банківських днів після надання 

послуг, підписання акту та виставлення рахунку. 

Вимоги щодо звільнення від 

сплати ПДВ 

Проект «Безпечні, фінансово доступні та ефективні лікарські 

засоби для українців (Безпечні та доступні ліки) - SAFEMed» 

є проектом міжнародної технічної допомоги, який 

виконується в Україні за фінансової підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID), Договір № AID-121-

C-17-00004, відповідно до Угоди між Урядом України та 

Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне 

співробітництво від 7 травня 1992 р. (далі – «Угода»).  

 

Проект закуповує товари, роботи і послуги у Переможця 

конкурсу відповідно до зазначеної вище Угоди та Порядку 

залучення, використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 (153-2002-п) 

«Про створення єдиної системи залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги». Вартість 

таких товарів, робіт і послуг звільняється від податку на 

додану вартість.  

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом 

проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає 

категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані 

закупівлі.  

Претенденти, що є платниками ПДВ, повинні бути готові, в 

разі акцептування тендерної пропозиції, пройти процедуру 

звільнення від податку на додану вартість.  

 

Переможцю надається пакет документів для звільнення його 

від ПДВ, а саме:  

1. копія реєстраційної картки проекту, в рамках якого 

здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчена 

печаткою Проекту; 
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2. копія плану закупівлі, засвідчена печаткою Проекту; 

3. копія договору на надання послуг, засвідчена підписом 

та печаткою Проекту. 

 

Додаткові роз’яснення щодо процедури звільнення від сплати 

ПДВ можуть бути надані бухгалтером Проекту SAFEMed за 

запитом. 

 

1.6. Вартість  послуг 
Пропозиція має містити загальну інформацію про вартість за весь комплекс вищезазначених послуг 

та деталізований бюджет з розбивкою за статтями витрат.  

Учасник тендеру погоджується на розповсюдження проектом SAFEMed інформації щодо вартості 

послуг за цим тендером серед органів державної влади (в разі необхідності).  

 

1.7. Подача комерційних пропозицій  
Для участі у тендері просимо надати свою пропозицію в електронному вигляді на адресу:  

ua-safemed-procure@safemedua.org 08 лютого 2020 року до 18:00 за місцевим часом. Надані копії 

документів мають бути розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої 

інформації в своїй ціновій пропозиції несе учасник.  

 

Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього Запиту на надання пропозицій, необхідно 

надсилати на електронну адресу: ua-safemed-procure@safemedua.org 

 

1.8. Зміст пропозиції  
Надіслані пропозиції повинні бути дійсними для розгляду щонайменше впродовж 30 календарних 

днів. 

Пропозиції учасників мають містити наступну інформацію: 

1. Технічна пропозиція. 

2. Комерційна пропозиція. 

 

1. Технічна пропозиція:  

 

Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог: 
- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

- Копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або Свідоцтва про сплату 

єдиного податку або витяги з реєстрів платників ПДВ та платників єдиного податку. 

- Підтвердження про Дотримання вимог Розділу 889 Федерального Закону США про асигнування 

на національну оборону 2019 року (Додаток №3). Підписана копія Додатку №3 має бути включена 

до пакету документів, що подаються на тендер. 

Повна контактна інформація учасника: 
- Юридична назва (повне та скорочене найменування); 

- Фізична та юридична адреси; 

- Реєстраційний номер платника ПДВ, ідентифікаційний код ЄДРПОУ; 

- Дані контактної особи для надання роз’яснень та уточнень.  
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Спроможність учасника надати послуги згідно Технічного завдання (ТЗ): 

Інформація щодо наявності спеціалістів з відповідною кваліфікацією для виконання даного ТЗ.  

 

Попередній досвід роботи/рекомендації: 
- Інформація учасника про досвід роботи у сфері проведення досліджень, моніторингових 

перевірок/візитів, проведення  оцінки відповідності та виконання подібних ТЗ не менше 3 років; 

- Якщо Ви не надавали послуг для MSH впродовж останніх 3-х років надайте, будь ласка,  

контактну інформацію 3 теперішніх/колишніх замовників для отримання рекомендацій. 

 

Прийнятні умови оплати:  

Надайте письмове підтвердження умов оплати (безготівкова оплата за послуги без ПДВ протягом 10 

банківських днів після надання послуг).  

 

2. Комерційна пропозиція має містити: 

- Загальний сумарний бюджет з інформацією про вартість послуг; 

- Деталізований бюджет з розбивкою за статтями витрат.  

Ціни мають бути запропоновані в гривні без ПДВ. 

 

1.9. Оцінка комерційної пропозиції 

Надані комерційні пропозиції  оцінюватимуться за наступними критеріями: 

Критерії оцінки Максимальна 

кількість 

балів 
A.  Попередній досвід та спроможність учасника надати послуги 

Відповідність кваліфікаційним вимогам: «ТАК/НІ» 

- Наявність державної реєстрації юридичної особи або ФОП; 

- Термін дії пропозиції 30 календарних днів; 

- Прийнятні умови оплати (безготівкова оплата без ПДВ протягом 10 

банківських днів після надання послуг); 

- Підтвердження про Дотримання вимог Розділу 889 Федерального Закону 

США про асигнування на національну оборону 2019 року (Додаток №3). 

У випадку 

наявності хоча б 

однієї відповіді 

«НІ», комерційна 

пропозиція буде 

відхилена 

 Спроможність учасника надати послуги:  

- Наявність спеціалістів з відповідною кваліфікацією для виконання даного 

ТЗ. 

10 

Попередній досвід роботи/рекомендації: 

- Досвід роботи у сфері проведення досліджень, моніторингових 

перевірок/візитів, проведення  оцінки відповідності та виконання 

подібних ТЗ; 

- Контактна інформація 3 теперішніх/колишніх замовників для отримання 

рекомендацій. 

20 

B.  Вартість послуг 

- Вартість на послуги є раціональною та виправдовує витрати; 

- Оцінка комерційної пропозиції відповідно до наданого бюджету. 

70 

 

Максимальна кількість балів  

 

100 
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При проведенні тендерів/конкурсів Проект SAFEMed, що впроваджується в Україні організацією 

MSH, працює за принципом “value for money” – співвідношення ціна-якість, тому жоден з критеріїв 

не є переважним. Всі цінові пропозиції будуть розглянуті та оцінені за сукупністю критеріїв. 

 

Комерційні пропозиції, подані після зазначеного часу, або такі, що містять неповну інформацію, 

можуть бути відхилені. 

 

Запит на комерційну пропозицію ніяким чином не зобов’язує SAFEMed до укладання будь-якого 

контракту. SAFEMed залишає за собою право придбати будь-який або всі з замовлених послуг, 

змінювати їх кількість в разі потреби, або зовсім відмовитись від них. Намір здійснити придбання 

послуги/товару є офіційним лише за умови надходження письмового замовлення від SAFEMed.  

 

SAFEMed не відшкодовуватиме кошти, витрачені компанією на підготовку комерційної пропозиції. 

Персоналу підрозділу закупівель SAFEMed заборонено надавати будь-який запит або приймати 

пропозиції щодо комісійних, пов’язаних з наданим замовленням; SAFEMed має процедуру 

відстеження таких платежів. Прохання не пропонувати та не сплачувати таких комісійних, 

оскільки це може завершитись відхиленням Вашої комерційної пропозиції. Якщо будь-який 

представник SAFEMed звернеться до Вас з проханням про такі виплати, прохання сповістити про 

це на адресу: auditcommittee@msh.org 

http://www.msh.org/
mailto:auditcommittee@msh.org

