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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFQ 05-2022 

НА ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 

23:59 год. за східноєвропейським часом 

«26» вересня 2022 року 

 
Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» є неприбутковою громадською організацією, 

діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та розбудову правової держави в 

Україні. Організація є партнером Агентства Організації Об’єднаних Націй у справах біженців 

(UNHCR), проводить діяльність із надання правової та соціальної допомоги біженцям, шукачам 

притулку, внутрішньо переміщеним особам, особам без громадянства та іншим людям, що потребують 

допомоги.  

 

        Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» у межах проведення тендеру на постачання продуктів 

харчування запрошує постачальників (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) надати наступну 

інформацію та цінові пропозиції по наступним товарам:  

Повна назва організації або ПІБ постачальника 

ФОП 

 Ваша відповідь 

Код ЄДРПО/ІПН  Ваша відповідь 

Прізвище та ім’я контактної особи/ 

відповідального менеджера 

 Ваша відповідь 

Телефон (організації, контактної особи)  Ваша відповідь 

Електронна адреса, сайт  Ваша відповідь 

Адреса   Ваша відповідь 

Територія надання послуг  Ваша відповідь 

Умови та строки доставки   Ваша відповідь 

Тривалість роботи в галузі (з якого року)  Ваша відповідь 

Найменування товару, 

що запрошується 

Один. 

виміру 

Кількість Найменуванн

я та 

характеристи

ка  товару, що 

пропонується 

Пропону

єма 

кількість 

Ціна, 

грн., в 

т.ч. ПДВ 

  

Вартість, грн., 

в т.ч. ПДВ 

 

Макаронні вироби 

Спагетті,  (фасовані по 

450 гр.) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Крупа гречана цільна 

ядриця (фасована по 800 

гр.) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Цукор (фасований по 1,0 

кг) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Чай чорний пакетований  

(25 шт. в пачці) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Печиво цукрове 

(фасоване по 160-200 гр.) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 
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Олія соняшникова 

нерафінована, 700 мл/645 

гр. 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Крупа пшенична 

(фасована по 

1,0 кг) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Борошно вищого ґатунку 

(фасоване по 1,0 кг) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Рибні консерви в олії, 230-

250 гр., з/б 

(сардина/скумбрія) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Халва соняшникова 

(фасована по 300-350 гр.) 

пач. 550,00 Ваша відповідь Ваша 

відповідь 

Ваша 

відповідь 

Ваша відповідь 

Загальна сума, грн.                                       Ваша відповідь 

До вашого листа з пропозицією просимо надати копії реєстраційних документів, що підтверджують 

реєстрацію юридичної особи або ФОП: виписка, свідоцтво тощо. 

 

При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з 

інструкцією, що міститься у цьому Запрошені, пропозиція буде містити повну відповідність вимогам, 

що наведені вище, та вважається «технічно прийнятною найнижчою ціновою пропозицією». 

 
Організація залишає за собою право скасувати торги на будь-якому етапі тендеру до визначення 

Переможця. 

 
Якщо Ваша пропозиція буде обрана для закупівлі, Вам буде запропоновано виставити рахунок на 

продукти харчування, вказані у Вашій пропозиції. Якщо Ваша пропозиція надіслана у вигляді рахунка 

на оплату та буде обрана для закупівлі, організація оплатить цей рахунок. 

Ціни на продукти харчування повинні відповідати цінам, визначеним у Вашій пропозиції, зміни цін 

не допускаються. Оплата здійснюється в національній валюті у безготівковій формі. 

 

Пропозиції приймаються до 23:59 год. за східноєвропейським часом «26» вересня 2022 року на 

електронну адресу tenders@dk.od.ua. У темі листа вкажіть «Тендер на постачання продуктів 

харчування»_назва вашої компанії». Пропозиції повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням 

усіх інших витрат. Ціни повинні бути представлені у гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними 

протягом не менше 30 (тридцяти) календарних днів після граничного строку пропозиції. 

Ми будемо вдячні, якщо ви повідомите про отримання цього Запрошення відповіддю на цей лист, 

зазначивши: 

- Підтвердження отримання вами цього Запрошення; 

- Чи будете ви надавати свою пропозицію. 

 

Учасники тендеру можуть подавати запити на роз’яснення за електронною адресою: 

tenders@dk.od.ua або за номером телефона: (096) 619-60-50 (Маріана Федорченко). Кінцевий термін 

надсилання запитань – 15:00 год. за східноєвропейським часом «26» вересня 2022 року. 

 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 

23:59 год. за східноєвропейським часом 

«26» вересня 2022 року. 

Курочкіна М.В., 

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» 

mailto:tenders@dk.od.ua
mailto:tenders@dk.od.ua

