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12.01.2016 р.                                                                                                                      м. Київ  
 

Запрошення до участі у тендері  
на закупівлю офісних канцелярських та господарських  товарів на 2016 рік 

 
Інструкції для учасників тендеру 

1.1.Вступ               

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 комерційні пропозиції на наше запрошення щодо участі у тендері 
на придбання офісних канцелярських/господарських товарів та товарів для забезпечення 
проведення заходів (тренінги, круглі столи, форуми) протягом 2016 року.  
 
Закупівля канцелярських та господарських товарів здійснюється без ПДВ.  
Організація має право на податкові пільги і звільняється від сплати ПДВ за товари 
(роботи, послуги), які закуповуються на митній території України, що передбачено статтею 
1 (а) Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і 
техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги» № 153 від 15 лютого 2002 р. 
 
Факт отримання цієї пропозиції не може розглядатись як зобов’язання щодо придбання 
канцелярських товарів з боку ВГО «ІБСЕД». 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. 

1.2.Специфікації               

Строки закупівлі: офісні канцелярські та господарські товари – щомісячно; товари для 
проведення заходів – відповідно до запланованих дат. 
 
Обов’язкові технічні вимоги: відповідність товарів чинним стандартам якості.  
Оплата - безготівковий розрахунок.  
Безкоштовна доставка по м. Києву (вул. Борисоглібська 15-В, 2 поверх). 
 



 

               

 
         Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2 поверх       тел.: (044) 353 58 68, 492 97 80/81, ф.: (044) 492 97  

 

 

 

2 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника: право на здійснення підприємницької 
діяльності та продаж офісних канцелярських та господарських товарів. 
 
Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність 
кваліфікаційним вимогам: 
 

- 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. 

1.3. Подача цінових пропозицій  

1. Учасники мають подавати пропозиції у друкованому вигляді або електронною поштою. 
Комерційні пропозиції повинні бути подані не пізніше 22 січня 2016 року до 18:00.  
 
Поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2-й поверх, ІБСЕД. 
Електронна адреса: okpa@ibser.org.ua 
Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього тендеру, можуть бути задані в 
письмовій формі за електронною адресою: okpa@ibser.org.ua або за телефоном 
(044) 353-58-68. Контактна особа: Оксана Кулішенко.  

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних 
пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння. 

2. Пропозиція (Додаток № 1 та № 2) та всі копії документів, що включаються в цінову 
пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом та печаткою уповноваженої 
особи. 
 
3. Надані у друкованому вигляді або надіслані у PDF-форматі копії документів мають бути 
розбірливими та якісними. 
 
4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій пропозиції несе   
учасник. 
 
5. Якщо цінова пропозиція надсилається у друкованій формі, то вона має бути  поміщена у 
конверт, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою учасника у 
декількох місцях. 
 
6.  Якщо цінова пропозиція подається електронною поштою, то учасник повинен надіслати 
у вкладенні електронного повідомлення файл відсканованої письмової версії цінової 
пропозиції із додатками, належним чином завіреними підписами та печатками. 

 
7. У разі, якщо цінова пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі 

mailto:okpa@ibser.org.ua
mailto:okpa@ibser.org.ua
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цінових пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така 
пропозиція не розглядається тендерним комітетом. 

1.4. Вимоги щодо звільнення від сплати ПДВ 

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 у відповідності до 
листа ДПС України «Щодо інформаційних довідок» від 27.09.2012 за №4526/0/71-12/12-
1017, а саме: 

1. копія реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснюється закупівля;  
2. копія плану закупівлі; 
3. копія договору на закупівлю канцелярських товарів. 

Всі копії засвідчені підписом керівника виконавця проекту та скріплені печаткою. 
 
З питань щодо процедури звільнення від сплати ПДВ, будь ласка, звертайтесь до 
головного бухгалтера організації Будзан Наталії за телефоном: (044) 353 58 68.  
 

1.5.  Інформування учасників 

Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, 
та надсилає всім учасникам повідомлення про результати проведеного тендеру протягом 
2 календарних днів від дати акцепту тендерної пропозиції.    
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Додаток №1 

до листа від 12.01.2016 р. 
 

Додаток № 1:                                                                                                                
перелік офісних канцелярських та господарських товарів  

№ Товар Кількість 
Сума, грн. 
без ПДВ 

1 Папір офісний A4, 80г/м2 1 пач. 0,00 

2 Лоток горизонтальний чорний 1 шт. 0,00 

3 Блок паперу білий 80х80х20 мм проклеєний  1 шт. 0,00 

4 Закладки пластикові  прямокутні 1 упак. 0,00 

5 Конверт C5 самоклеючий 50шт 1 упак. 0,00 

6 Візитниця для 96 візиток пластикова  1 шт. 0,00 

7 Роздільник пластиковий 12 розділів 1 упак. 0,00 

8 Папка-реєстратор  A4 70мм  1 шт. 0,00 

9 Папка-реєстратор А4  50мм 1 шт. 0,00 

10 Книга записна 95*140, 96арк, клітинка 1 шт. 0,00 

11 Щоденник 2016 кишеньковий, датований 1 шт. 0,00 

12 Клей-олівець  25г 1 шт. 0,00 

13 Скоби № 24 / 6 (1000шт) 1 упак. 0,00 

14 Файл А4 глянцевий 1 упак. 0,00 

15 Блокнот на пружині А5 48 аркушів 1 шт. 0,00 

16 Ручка кулькова автоматична  1 шт. 0,00 

17 Ручка гелева синя 1 шт. 0,00 

18 Олівець графітовий пластиковий з гумкою 1 шт. 0,00 

19 Папка на гумках А4 1 шт. 0,00 

20 Серветки для LCD/TFT і плазмових екранів, 20 шт 1 упак. 0,00 

21 Скріпки нікельовані 28мм 100шт кольорові 1 упак. 0,00 

22 USB Флеш 8 Gb 1 шт. 0,00 

23 Ножиці  18см  1 шт. 0,00 

24 Серветка для прибирання целюлозна 3шт 1 упак. 0,00 

25 CILLIT BRILLANT від іржі та водного каменю 450мл 1 шт. 0,00 

26 Засіб для миття посуду 500мл 1 шт. 0,00 

27 Засіб для миття підлог 750г 1 шт. 0,00 

28 Мило рідке з дозатором 1 шт. 0,00 

29 КАЧЕНЯ засіб для унітазів 500мл 1 шт. 0,00 

30 Рукавички гумові для миття посуду 1 шт. 0,00 

31 Пакети для сміття 35л/100шт  1 рул. 0,00 

32 Пакети для сміття 60л/40шт 1 рул. 0,00 

33 Листові рушники, 200л. 1 упак. 0,00 

34 Серветки 24*24 білі 1 упак. 0,00 

35 Папір туалетний 4 шт.  1 упак. 0,00 

36 Губка кухонна 5 шт. 1 упак. 0,00 

 
РАЗОМ 
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Додаток №2 
до листа від 12.01.2016 р. 

 

Додаток № 2:                                                                                                                 
перелік товарів для забезпечення проведення заходів 

№ Товар Кількість 
Сума, грн. 
без ПДВ 

1 Папір офісний A4, 80г/м2 1 пач. 0,00 

2 Ручка кулькова 1 шт. 0,00 

3 Блокнот на пружині А5 48 аркушів 1 шт. 0,00 

4 Папка на гумках А4 пластикова 1 шт. 0,00 

5 Скотч пакувальний 48ммх66м, прозорий 1 шт. 0,00 

6 Кава розчинна 50г 1 шт. 0,00 

7 Чай чорний 25 пакетиків 1 упак. 0,00 

8 Чай зелений 25 пакетиків 1 упак. 0,00 

9 Серветка столова 24х24 40шт біла 1 упак. 0,00 

10 Цукор рафінад 500гр 1 шт. 0,00 

11 Стакан одноразовий 100 шт 200 мл. 1 упак. 0,00 

12 Тарілка одноразова 100шт 170мм 1 упак. 0,00 

13 Мішалка одноразова 1000шт 1 упак. 0,00 

14 Вода мінеральна негазована 0,5 л 12шт 1 упак. 0,00 

РАЗОМ   

 
 
 
 
 


