
ДОКУМЕНТАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ № 10-Д/15 
Закупівля обігрівачів. 

 

Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами 
Міністерства охорони здоров’я України»  (далі – Центр) запрошує Вашу компанію взяти участь у 
дослідженні ринку на закупівлю  обігрівачів. 

Вартість комерційної пропозиції повинна бути зафіксована в гривні без прив’язки до будь-якої 
іноземної валюти.  

В разі укладання угоди з переможцем дослідження, вказана вартість у комерційній пропозиції не 
підлягає перегляду протягом 1 місяця.  

Кожен учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію. У разі подання декількох 
пропозицій всі вони будуть відхилені. 

Ціни мають бути зазначені в гривнях, включаючи всі витрати, без ПДВ (у відповідності до вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 №284 зі змінами (відповідно до Постанови від 
26.06.2015 № 431) «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на 
митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) 
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»), або 
постачальник не є платником ПДВ. 

 

Перелік обов’язкових умов дослідження: 

1.Оплата здійснюється тільки за безготівковим розрахунком. 

2.Умови оплати: 100% оплата по факту виконання послуг протягом  5 банківських днів, або 50 % 
передоплата  та  решта 50 % по факту постачання протягом  5 банківських днів. 

3.Термін постачання товару становить не більше 7 робочих днів.     

 

Критерії оцінювання: 

1.Ціна. 

2. Термін постачання товару.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Комерційна пропозиція 
Термін постачання становить  ___заповнити__ робочих днів. 

Контактна особа організації, що бере участь у Дослідженні ринку: 

Вказати П.І.Б, посаду, контактні телефони та електронну адресу. 

 

№ Найменування Додаткові параметри Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість за 
одиницю, 

грн. без 
ПДВ 

Разом, 
грн. без 

ПДВ 

1 Конвектор 

Потужність Вт, - 2000; 
напруга В, 220-230; 
робоча частота, Гц  - 50; 
номінальний струм, А – 6,5; 
тип управління - механічний, 
площа обігріву – 20 кв. м.;  
наявність терморегулятора; 
висота, ширина, мм 400×600; 
на колесах; 
колір – білий, сірий 

шт. 2 

  

2 Радіатор 
масляний 

Потужність Вт, -  2000; 
напруга В, 220-240; 
термостат  - вбудований; 
наявність режимів обігріву; 
тип управління - механічний,  
площа обігріву – до 20 кв. м.;  
висота, ширина, мм 600×400; 
на колесах;  колір  - білий, 
сірий 

шт. 8 

  

Усього, грн без ПДВ 0,00 

Постачання за адресою: м.Київ, пр.-т. Московський, 19.  

Назва компанії – постачальника  _____________________________________________________  

Посада, підпис, печатка  ____________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



УВАГА!!! 
Нижче наведені правила подання пропозиції. 

 
Конкурсні пропозиції (електронний лист із назвою компанії та вкладеним файлом відсканованої 
підписаної комерційної пропозиції або рахунком, тощо) будуть прийматись ТІЛЬКИ В МЕЖАХ 
ЗАЗНАЧЕНОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ  до 17:00 за київським часом, «16» жовтня 2015 року шляхом 
направлення електронною поштою особі, відповідальній за проведення дослідження ринку: 
Дарина Бондар, спеціаліст відділу управління закупівлями та постачанням 
офіс: (044) 461-81-03 
моб.: (093) 453-69-54  
darina.bondar1@gmail.com 

mailto:darina.bondar1@gmail.com

