Додаток №3
до тендерної документації
Технічне завдання
на визначення постачальника послуг з постачання розливної питної води
м. Київ

03 травня 2018 року

1. Замовник:
1.1.Повне найменування: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АДВЕНТИСТСЬКЕ
АГЕНСТВО ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»
1.2. Код ЄДРПОУ: 39758307
1.3. Місцезнаходження юридичне: 02140, Україна, м. Київ, вул. Л. Руденко, 3
фактичне: 87500, Україна, м. Маріуполь, вул. Торгова, буд. 2
1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Ахбаш Олена
Сергіївна: тел. +380982166944, e-mail: tender@adra.ua
2. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета
закупівлі
Вода питна ТУ У 15.925478659-002:2011
оброблена нефасована, що
розливається в споживчу
тару населення в пунктах
розливу.

Опис характеристики, технічні та/або
якісні вимоги до предмета закупівлі

Одиниця
виміру

Кількість
(приблизна)

1.Питна вода повинна відповідати
позитивним Висновкам державної
санітарно-епідеміологічної експертизи,
тобто об’єкт експертизи відповідає
встановленим медичним критеріям безпеки.
2.Здійснення дезінфекції ємності для
перевезення та зберігання питної води не
рідше, ніж один раз за два тижні взимку та
восени, та один раз на тиждень весною та
влітку.

літри

1 428 000,00

3. Період поставки товарів: з дати підписання договору по 31.12.2018 року. Доставка, а саме кількість
питної води та дати перевезень для кожної поставки визначаються перед кожною подорожжю
Замовником, згідно з отриманими заявками та з поточними потребами населення
4.Місце поставки товарів:
- населені пункти Мар’їнського району Донецької області, а саме: м. Мар’їнка, с. Солодке, с. Степне
та м. Красногорівка;
- м. Авдіївка;
- населені пункти Ясинуватського району Донецької області, а саме: с.м.т. Очеретине, с. Желанне, с.
Новоселівка Перша;
- населені пункти Волноваського району Донецької області: КПВВ «Гнутове», с. Сопине;
- або в інші населені пункти, що визначаються Замовником.
Приблизна кількість питної води, яка має поставлятися у місяць (літри):
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Населений пункт
м. Мар’їнка
с. Солодке
с. Степне
м. Красногорівка
м. Авдіївка
с.м.т. Очеретине
с. Желанне
С. Новоселівка Перша
КПВВ «Гнутове»
с. Сопине
Резерв (можливі додаткові населені пункти, чи збільшення об’єму в
існуючих)

Кількість води, літрів
24 000
12 000
24 000
12 000
12 000
36 000
8 000
8 000
16 000
12 000
40 000

5. Вимоги до тари та упаковки:
Тара та упаковка повинні відповідати вимогам, встановленим для цього виду товару і захищати його від
пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Постачальник повинен надати в тимчасове,
на період дії Договору, безкоштовне користування споживчу тару (ємності) для води у необхідній
Замовнику кількості.
6.Транспортні витрати та розвантаження: за рахунок Постачальника, представниками Постачальника в
визначених локаціях.
7. Вимоги до якості: Якість товару повинна відповідати діючим на території України державним
стандартам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатами якості виробника
та/або іншими документами (копії додаються при постачанні товару).
8. Умови оплати товарів: Оплата за товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з
поточного рахунку Замовника протягом 7 (семи) банківських днів з дати підписання видаткової
накладної на відповідний товар та отриманого Замовником оригіналу належним чином оформленого
рахунку від Постачальника. Вид розрахунку – безготівковий.
9. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб її підтвердження:
Учасник повинен надати наступні документи:
1. Належним чином заповнена та підписана Тендерна форма
2. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або Виписка з державного
реєстру
3. Підтвердження виду діяльності (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців)
4. Документ на підтвердження якості (сертифікат відповідності (з додатками) та/або висновок
санітарно-епідеміологічної служби на товар, сертифікат/паспорт якості, декларація про
відповідність, тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію або
обґрунтування його відсутності;
5. Комерційну пропозицію учасника з описом запропонованого товару, характеристиками,
вимогами щодо якості, тощо, за вільною формою.
Після проведення тендеру, доповнення до документації та комерційної пропозиції Замовником
прийматися не будуть.
У разі ненадання всіх необхідних документів, пропозиція учасника розгляду не підлягає.
10. Для укладання договору, Переможець закупівлі повинен надати завірені у встановленому порядку
(підписом та печаткою) копії документів за переліком згідно з пунктом 9.
11. Відхилення пропозицій:
У разі відсутності документів, які вимагаються Замовником на момент проведення оцінки, Замовник
має право дискваліфікувати Учасника.
Інформація про відхилення пропозиції учасника надсилається Замовником на електронну адресу
Учасника.
12. Терміни та умови укладання договору:
Договір укладається між Замовником та Переможцем не пізніше десяти робочих днів з моменту
оприлюднення інформації про визначення Переможця.
13. Дата та час початку подання пропозицій: з 03 травня 2018 року.
14. Дата та час закінчення подання пропозицій: не пізніше 10 травня 2018 року до 12:00.
15. Інша інформація:
15.1. Товар повинен бути обов’язково поставлений згідно вказаного технічного завдання.
15.2. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені або збільшені залежно від реального фінансування
видатків Замовника.

