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Вих. № 237 від 13.09.2016 р.                                                                                                м. Київ 

 

Запрошення до участі  у тендері  

з надання послуг добровільного медичного страхування 

для ВГО «ІБСЕД» 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР  

 

Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» 

(ВГО «ІБСЕД»), неприбуткова організація (код неприбутковості 0006), не платник ПДВ та податку 

на прибуток, є отримувачем гранту від Агентства США з міжнародного  розвитку (USAID) для 

реалізації проекту  міжнародної технічної допомоги «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи 

(ЗМФІ-ІІ) впровадження». В рамках отриманого цільового фінансування ВГО «ІБСЕД» пропонує 

всім зацікавленим сторонам надіслати свої тендерні пропозиції на наше запрошення.  

 

Факт отримання цього запрошення не може розглядатись як зобов’язання щодо укладання 

договору з боку ВГО «ІБСЕД».  

 

Замовник тендеру: Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-

економічних досліджень» (ВГО «ІБСЕД»).  

Замовлення здійснюється за процедурою закритого тендеру. 

Юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалка 11, офіс 205. 

Поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2-й поверх. 

Телефон: (044) 353 58 68, 492 97 80/81. 

Факс: (044) 492 97 83. 

 

Оплата послуг: безготівкова оплата, без ПДВ. 

 

Місце та кінцевий строк прийняття тендерних пропозицій:  

Пропозиції потрібно надіслати:  

- кур’єром або  поштою за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2-й поверх;  

- або електронною поштою на адресу okpa@ibser.org.ua. Контактна особа: Оксана 

Кулішенко. 

 

Тендерна пропозиція має бути обов’язково завірена підписом та печаткою уповноваженої особи. 

Надані у друкованому вигляді або надіслані у PDF-форматі копії документів мають бути 

розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій 

пропозиції несе учасник. 

    

Кінцевий термін подання пропозицій – 23 вересня 2016 р. до 17:00. 

 

Строки надання послуг ДМС:   

01 жовтня 2016 року – 30 вересня 2017 року (1 рік).  

 

Кількість застрахованих: 19-21 особа, з них: 

- 1 особа – м. Львів, 1 особа – м. Одеса; 

- 4 особи віком понад 59 років. 

 

Вартість страхового полісу: не більше 21 000 грн./особа. 

 

http://www.ibser.org.ua/
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2. ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТЕНДЕРУ  

 

1. Загальна частина 

У відповідності з вимогами цієї Інструкції учасники повинні відповідати кваліфікаційним 

вимогам, які визначені у даній Інструкції. Умовою цього тендеру є те, що кожний учасник подає 

свою пропозицію у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами. Учасник 

несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозицій, а замовник у будь-якому 

випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату проведення тендеру. 

2. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї  

 Учасник має право звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Всі 

роз’яснення щодо цього тендеру можуть бути задані в письмовій формі за електронною адресою: 

okpa@ibser.org.ua або за телефоном: (044) 353-58-68. Контактна особа: Кулішенко Оксана.  

3. Мова пропозиції 

Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, та підготовлені безпосередньо 

учасником, повинні бути складені українською або російською мовою. 

4. Вимоги щодо надання послуг добровільного медичного страхування 

1. Кількість осіб для страхування: 19-21 особа.  

2. Сума страхового покриття від 150 000 гривень.   

3. Вартість страхового полісу – не більше 21 000 грн./особа. 

4. Термін укладання договору: 1 рік (з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р.).  

5. Повний комплекс послуг ДМС.  

6. Обов’язкові опції/програми: 

▪  Профілактичний медогляд: 

- огляд та консультації лікарів; 

- лабораторні дослідження (аналізи). 

▪  Стоматологічні послуги. 

▪  Корпоративний ліміт лікування станів та захворювань, що є виключенням із 

страхових випадків. 

▪  Офісна аптечка (відповідно до переліку страхувальника та побажань замовника). 

▪  Вітамінізація (1 курс на рік). 

▪  Покращення зору (препарати для зволоження очей та покращення зору). 

▪  Наявність оздоровчих послуг: 

- відвідування басейну/тренажерної зали 1 раз/тиждень; 

- надання медичних довідок для відвідування басейну. 

7. Наявність додаткових опцій/програм (вітається). 

 

5. Зміст тендерної пропозиції 

Пропозиція, що надається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію: 

1) інформація про страхову програму/пакет; 

2) повний перелік послуг, які покриваються страховою програмою/пакетом; 

3) сума страхового покриття; 

4) вартість страхового полісу; 

5) вартість стоматологічних послуг; 

6) сума корпоративного ліміту на лікування станів та захворювань, що є 

виключенням із страхових випадків; 

7) інформація про офісну аптечку (ліміт, кількість разів поповнення за період дії 

договору); 

8) інформація про лікувально-профілактичні заклади; 

9) інформація про оздоровчі послуги (ліміт, оздоровчі заклади);  

http://www.ibser.org.ua/
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10) перелік виключень зі страхових випадків відповідно до програми страхування; 

11) інформація про додаткові опції/програми; 

12)  копія ліцензії на страхову діяльність у формі ДМС. 

 

6.   Критерії оцінки 

Отримані пропозиції на надання послуг ДМС будуть розглянуті та проаналізовані на основі 

наступних критерії оцінки, а саме: 

1. Сума страхового покриття. 

2. Перелік медичних послуг, що покриваються програмою страхування. 

3. Вартість стоматологічних послуг. 

4. Корпоративний ліміт. 

5. Додаткові опції/програми. 

Методика розрахунків: метод ранжування та порівняння. 

 

7.  Розкриття пропозицій 

У процедурі розкриття тендерних пропозицій беруть участь тільки члени тендерного комітету 

замовника. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність усієї тендерної 

документації згідно з вимогами щодо змісту тендерної пропозиції. Відсутність будь-якої 

інформації, надання якої передбачено тендерною документацією, протоколюється і є підставою 

для подальшого відхилення такої тендерної пропозиції. Замовник має право звернутися до 

учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, 

оцінки та порівняння. 

 

8.  Інформування учасників 

Замовник визначає тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки. 

Замовник надсилає переможцю тендеру протягом п’яти календарних днів з дня визнання 

повідомлення про намір укласти договір за умовами, які були наведені у тендерній пропозиції. 

Замовник надсилає всім учасникам тендеру повідомлення про результати проведення тендеру.  
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