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ДЕСЯТЕ КВІТНЯ 
 громадська організація 

 
 
 

 
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ  
З НАДАННЯ ПОСЛУГ РОЗРОБКИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ: 23:59 год. за східноєвропейським часом  

29 березня 2019 року 
 

 
Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – Організація), яка є партнером Агентства ООН у 
справах біженців (UNHCR), просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому 
Запрошенні до участі у тендері (Запрошення). 
 

1. ПОТРЕБИ 
 

Організація запрошує кваліфікованих виконавців подати пропозиції для укладення договору щодо 
надання послуг з розробки та встановлення інформаційно-аналітичної системи для роботи з клієнтами 
«Переселенці» відповідно до Технічного завдання (Додаток №1). 
 
 

УВАГА! Дане запрошення до участі у тендері не є зобов’язанням Організації до укладення договору 
та/або сплати коштів. Договір про надання послуг буде укладено з переможцем тендеру. 

 
 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР 
 

2.1. ДОКУМЕНТИ ЗАПРОШЕННЯ 
 
Зазначені нижче документи є невід’ємною частиною цього запрошення: 

− Додаток № 1: Технічне завдання. 
 

2.2. ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
 
Просимо повідомити нас про отримання цього Запрошення електронною поштою на адресу 

tenders@dk.od.ua,  зазначивши: 

− підтвердження отримання вами цього запрошення до участі у тендері; 

− чи подаватимете ви пропозицію. 
 
2.3. ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 
Учасники тендеру можуть подавати запити на роз’яснення за електронною адресою: tenders@dk.od.ua 
або номером телефону: +380936957128. Кінцевий термін надсилання запитань – 13.00 год. за 
східноєвропейським часом 29 березня 2019 року. 
 
2.4. ВАША ПРОПОЗИЦІЯ 

 
Ваша пропозиція повинна бути складена українською або російською мовами у довільній формі. Ціна 
має бути фіксованою, включати вартість усіх необхідних послуг для виконання Технічного завдання та 
відображена тільки у національній валюті.  До пропозиції мають бути додані копії реєстраційних 
документів юридичної особи або ФОП; копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть 
слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг (інформація щодо досвіду 
роботи, відгуки клієнтів тощо). 
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2.5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ 
Для укладення договору з надання послуг розробки та встановлення інформаційно-

аналітичної системи «Переселенці» відповідно до Технічного завдання буде рекомендовано 
найбільш фінансово оптимальну пропозицію учасника. 

 
 

2.6. ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Тендерні пропозиції повинні бути оформлені на офіційному фірмовому бланку, який чітко ідентифікує 
вашу компанію. 
Якщо пропозиція буде надсилатися електронною поштою: 
Укажіть, будь ласка, у темі листа:  

- Фраза «тендер на розробку інформаційно-аналітичної системи»; 
- назву своєї фірми. 
 

Пропозиції мають бути подані у відсканованому вигляді в форматі PDF з підписом керівника та 
відбитком печатки (за наявності).  
Всі інші додатки повинні надаватися у відсканованому вигляді в форматі PDF з підписом керівника 
та відбитком печатки (за наявності). 
 
Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: 

tenders@dk.od.ua. 
 
Якщо пропозиція буде доставлятися кур’єром: 
Можливе надсилання пропозицій на поштову адресу: м. Одеса, вул. Героїв Крут 15, оф. 501. Із 
зазначенням: «тендер на розробку інформаційно-аналітичної системи» 
 
 

Термін подання: 
до 23.59 год 29 березня 2019 року 

 
 
Щиро дякуємо вам за увагу.  
  
Курочкіна Марина, 
Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» 
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