
 
 
 

Технічне завдання  
для Фізичних осіб-підприємців (ФОП) щодо надання послуг із облаштування 

робочих місць для медиків на дитячих точках “Спільно” (поліграфічних послуг) 
в рамках проекту «Підтримка медичних послуг у громаді для дітей та матерів 
на дитячих точках та у центрах для внутрішньо переміщених осіб СПІЛЬНО» 

(Support community based health care services for children and mothers at SPILNO 
Children Points and Centers for Internally displaced people), що впроваджується за 

фінансової підтримки ЮНІСЕФ  
 

Дата: 12 серпня 2022 
№ тендеру: 3/UNICEF/PROCUREMENT 

 
Про Європейську коаліцію боротьби з туберкульозом  
Європейська коаліція боротьби з туберкульозом (далі - ЄКТБ) заснована у 2009 році, є 
регіональною адвокаційною мережею організацій громадянського суспільства, що 
охоплює європейський регіон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
зокрема, Західну та Східну Європу, Кавказ та Центральну Азію. Діяльність ЄКТБ 
спрямована на посилення ролі громадянського суспільства в контексті боротьби з 
туберкульозом, а також на забезпечення політичних та фінансових зобов'язань 
боротьби з туберкульозом. На даний момент ЄКТБ налічує понад 200 членів із більш 
ніж  30 країн регіону. У 2017 році ЄКТБ була зареєстрована як юридична особа в 
Нідерландах задля посилення регіональної та національної адвокації та підсилення 
інституційного потенціалу організацій громадянського суспільства у відповідь на 
протидію туберкульозу.  Секретаріат ЄКТБ знаходиться у м. Київ (Україна) та 
відповідає за координацію, комунікацію, адміністрування, програмування й 
управління політикою регіональної мережі. 
 
Довідкова інформація про проект 
Проект "Підтримка медичних послуг на рівні громади для дітей і матерів у дитячих 
пунктах і центрах для внутрішньо переміщених осіб “СПІЛЬНО", що фінансується 
ЮНІСЕФ , спрямований на покращення доступу до медичних послуг у громаді для 
дітей та матерів, які постраждали від воєнного конфлікту в Україні. 
У рамках проекту будуть надаватись медичні послуги на базі 40 дитячих пунктів 
“СПІЛЬНО”. Передбачається, що лікарі на кожному пункті оглянуть дітей та нададуть 
їм медичні консультації. Додатково, лікарі пропонуватимуть батькам заповнити 
скринінгові анкети для дітей та членів їхніх родин, які міститимуть питання, що 
допоможуть зосередити увагу батьків на можливих ризиках для здоров’я їхніх дітей, 
а також рекомендації щодо подальших дій (в т.ч. перенаправлення на інші програми 
ЮНІСЕФ - вони будуть визначені спільно ЄКТБ та ЮНІСЕФ). Лікарі надаватимуть 
заповнені скринінгові анкети батькам, щоб вони мали всю необхідну інформацію 
щодо закладів, до яких вони можуть звернутись за подальшою підтримкою. За 
підтримки на базі  точок “СПІЛЬНО”, діти також зможуть скористатись  медичними 
ваучерами, шляхом перенаправлення таких дітей до медичних установ. 



На базі точок “СПІЛЬНО”, проект тісно співпрацюватиме з програмою USAID 
«Боротьба з дезінформацією про вакцини», яка залучила медичних мобілізаторів для 
імунізації, щоб забезпечити зміну поведінки батьків та постачальників послуг щодо 
імунізації. 
 
Основна мета: 
Надання комплексних послуг із облаштування робочих місць для медиків на дитячих 
точках “Спільно”, що розташовані на підконтрольних територіях України, де медики 
зможуть проводити огляд дітей, надавати їм медичні рекомендації  та 
зосереджуватимуть увагу на можливих ризиках для здоров’я дітей. 
 
Послуги включатимуть нижче перераховане, але не обмежуються такими 
заходами: 

● Надання послуг із закупівлі товарів, необхідних для облаштування робочих 
місць для медиків на, щонайбільше, 40 дитячих точках “Спільно”, 
розташованих в Київській, Львівській, Івано-Франківській, Кіровоградській, 
Одеській, Полтавській, Черкаській, Закарпатській, Вінницькій, Хмельницькій, 
Житомирській областях (перелік необхідного обладнання робочих місць може 
змінюватись, в залежності від потреб на кожній точці “Спільно”., (Для надання 
Цінових пропозицій див. Додаток 1). 

● Доставка необхідних товарів для облаштування робочих місць для медиків на, 
щонайбільше, 40 дитячих точках “Спільно”. 

● Установка необхідного обладнання для облаштування робочих місць для 
медиків на, щонайбільше, 40 дитячих точках “Спільно”. 

● Перевірка облаштування робочих місць для медиків на предмет робочого стану 
та відсутності пошкоджень. 

 
Перелік необхідних послуг та обладнання буде погоджено в окремих Замовленнях 
по кожній точці “Спільно”. 
 

Терміни надання послуг  
● Початок надання послуг очікується одразу після підписання договору з 

Постачальником. 
● Порядок надання послуг планується у період з 23 серпня по 31 грудня 2022 

року, який буде погоджений обома сторонами у письмовій формі. 
 
Вимоги  

● Право на ведення підприємницької діяльності; 
● ФОП, що перебуває на спрощеній системі оподаткування (неплатник ПДВ). 
● Відкритий валютний рахунок з можливістю приймати оплату в доларах США. 
● Готовність надавати послуги на основі післяплати (після виконання кожного 

Замовлення), без авансових платежів. 
● Досвід надання подібних комплексних послуг. 
● Своєчасне надання необхідної звітної документації за вимогою ЄКТБ.; 
● Надання послуг на основі принципу «співвідношення ціни та якості. 

Постачальник повинен мати спроможності виконати усі вищеперераховані вимоги.  



 
Звітні документи 
Після надання послуг за кожним Замовленням Постачальник має надати ЄКТБ 
первинні фінансові документи, а також фото звіти встановленого обладнання на 
дитячих точках СПІЛЬНО. 
 
Оплата послуг 
У зв’язку з тим, що ЄКТБ зареєстрована у Нідерландах, оплата послуг буде 
здійснюватися у доларах США. Післяплата буде здійснена за кожне погоджене 
Замовлення протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Акту 
прийому-передачі наданих послуг та надання всіх необхідних підтверджуючих 
документів. 
 
Процедура подачі комерційних пропозицій (заявок) 
Зацікавлені кандидати повинні подати наступні документи: 

1. Належним чином підписану Тендерну заявку (за зразком, наведеним в Додатку 
2). 
 

2. Технічну пропозицію, що складається з: 
 

2.1Фізичним особам - підприємцям (ФОП) на єдиному податку – копію свідоцтва про 
державну реєстрацію або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності, копію 
свідоцтва про сплату єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку. 
2.2 Банківські реквізити – Довідка з банку. 
2.3 Дійсна ліцензія на здійснення відповідного виду робіт (якщо застосовується). 
2.4 Належним чином підписаний Супровідний лист з: 

- підтвердженням виконання вищезазначених вимог; 
- інформацією про наявність власних ресурсів або існуючих партнерських 

угод, необхідних для надання послуг; 
- інформацією про профіль діяльності (принаймні 2 роки досвіду у 

відповідній сфері); 
- коротким описом досвіду надання аналогічних послуг (досвід роботи з 

міжнародними організаціями, НУО або агенціями  ООН в Україні буде 
перевагою). 

2.5 Рекомендаційні листи, надані в період з 2018 до 2022 року включно будуть 
перевагою. 
  

3. Цінову пропозицію в доларах США, за формою відповідно до Додатку 1. 
 
Усі документи потрібно надіслати на електронну адресу Анастасії Ярошик 
iaroshyk@tbcoalition.eu в форматі pdf. В темі листа необхідно обов’язково вказати 
номер цього тендеру та назву Постачальника. 
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Кінцевий термін надання комерційних пропозицій 19 серпня 2022, 18:00 за 
київським часом  
Пропозиції, надіслані пізніше, розглядатись не будуть. 
 
Умови договору 
Договір укладатиметься на конкурсній основі згідно вимог, описаних у технічному 
завданні. 
Оцінка та відбір кандидатів проводитимуться відповідно до процедур закупівель, 
викладених у внутрішніх політиках і процедурах ЄКТБ. Оцінка кандидатів 
проводитиметься за вказаними вище критеріями. 
Якщо у потенційного Учасника виникнуть питання щодо технічного завдання, будь 
ласка, зв’яжіться з Анастасією Ярошик за адресою iaroshyk@tbcoalition.eu не пізніше 
19 серпня 2022 р. 
Будь ласка, зверніть увагу, що до фінального розгляду будуть допущені лише ті 
кандидати, які увійдуть до короткого списку.  
 
ЄКТБ зберігає за собою право на те, щоб: 
- зв’язатися з будь-якою компанією чи особою, вказаною Постачальником у якості тих, 
хто надали рекомендацію;  
- запросити будь-які додаткові або підтверджувальні дані (у Постачальників); 
- не оголошувати результати тендеру усім потенційним учасникам; 
- прийняти до розгляду будь-яку Заявку повністю або частково; 
- вступити у переговори з обраним Постачальником; 
- доручити реалізацію контрактів більш ніж одному Постачальнику з метою 
проведення часткової закупівлі. 
 
Процес та метод оцінки заявок 
Реалізацію Контракту буде доручено Постачальнику, який вніс технічно прийнятну 
пропозицію з найнижчою ціною. Пропозиція вважається технічно прийнятною, якщо 
вона відповідає наступним мінімальним технічним критеріям: усі вищезгадані 
документи, що повинні супроводжувати Заявку, було надано, запропоновані товари 
відповідають необхідним специфікаціям. 
 
Чинність заявок 
Заявки повинні зберігати свою чинність не менше 30 днів після їх відкриття, якщо 
інше не передбачено Спеціальними умовами та положеннями. Постачальники 
повинні вказати період чинності своїх заявок, оскільки ЄКТБ може доручити 
виконання контрактів за заявкою, яка найкраще відповідає вимогам Тендеру, якщо 
на момент надходження запитів про надання товарів/послуг заявка є чинною. ЄКТБ  
може звернутися до Заявників з проханням про подовження періоду чинності заявок. 
 
Доручення та реалізації контракту 
1) Реалізацію контракту(-ів) буде доручено Постачальнику, який вніс технічно 
прийнятну пропозицію з найнижчою ціною, чиї послуги є прийнятними з комерційної 
та технічної точки зору та чия заявка відповідає усім Інструкціям, Умовам та 
положенням, наведеним у Тендері, за умови, що заявка є розсудливою і відповідає 
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інтересам ЄКТБ. 
 
2) ЄКТБ  залишає за собою право досягнути декілька домовленостей щодо будь-яких 
товарів/послуг, якщо, на думку ЄКТБ, Постачальник, який найкраще відповідає 
вимогам Тендеру, не може повністю задовольнити потреби у товарах/послугах, або 
якщо ЄКТБ вважатиме, що це найбільше відповідає її інтересам. Будь-яка 
домовленість згідно з цією умовою буде оформлюватись на основі найкращої, другої 
найкращої, третьої найкращої і т.д. заявки, що задовольняє усі вимоги, перераховані у 
Тендері. 
ЄКТБ здійснює платіж після отримання наданих товарів/послуг. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
Цінова пропозиція «Назва Постачальника» для 1 точки СПІЛЬНО 

 

 
Опис Одиниця  Кількість 

Ціна за 
одиницю, 
дол США 

Загальна 
ціна, дол 
США 

1 Кулькова ручка шт. 360   

2 
Папка для зберігання бланків та 

первинної документації  
шт. 4  

 

3 
Бейдж зi шнурком та кольоровим 

друком 
шт. 10  

 

4 
Бланк опитувальника (А4, 2 

аркуші з копіювальним папером ) 
шт. 2400  

 

5 
Блокнот (А5, 50 аркушів, відривні 

згори) 
шт. 100  

 

6 
Бланк щоденних відомостей (А4, 

1 аркуш) 
шт. 180  

 

7 Стікер для брендування (5х5см) шт. 25   

8 

Iнформаційний плакат (тверда 

основа А2, ПВХ з монтажним 

комплектом) 

шт. 1  

 

9 Підставка на стіл (table top) А5/А4 шт. 1   

10 
Вивіска (А2, тверда ПВХ з 

монтажем) 
шт. 1  

 

11 

Набір контейнерів для зберігання 

+ стелаж та внутрішні органайзери 

для поліграфії та робочої 

документації 

шт. 1  

 

12 
Послуги з доставки та супутні 

витрати 
послуга 1  

 

 ВСЬОГО    
 

 
* Перелік необхідного обладнання та його кількість може варіюватися в залежності 
від потреб кожної дитячої точки СПІЛЬНО та буде узгоджений в Замовленні по 
кожній точці окремо. 
 
Назва Постачальника: 
ПІП: 
Посада: 
Підпис та печатка (за наявності): 
Дата: 



Додаток 2 
Тендерна форма 

Особа, що підписалася нижче, ознайомившись з умовами та положеннями цього 
Тендеру, в рамках цього документу пропонує надати послуги/доставити товари, 
вказані в умовах та положеннях, що містяться в цьому документі. 

 

 
Дата: 
 

 

 
ПІБ та посада: 
 

 

 
Назва компанії: 
 

 

 
Адреса: 
 

 

 
Телефон: 
 

 

 
E-mail: 
 

 

 
Чинність заявки:  
(мінімум 30 днів) 

 

 
Підпис та печатка 
(за наявності): 
 

 

 

  

 


