
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ  
 

УКРАЇНА 

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей  

Позика № : 8475-UA 

 

Назва Договору: Закупівля медичного обладнання згідно з табелем оснащення 

центрів ПМСД 

 

Ідентифікаційний номер (згідно з Планом закупівель): NCB 2.1.11 

 

1. Уряд України отримав від Світового Банку фінансування для реалізації проекту 

“Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” № 8475-UA і має намір 

використати частину цих коштів для здійснення платежів по договору на закупівлю 

медичного обладнання згідно з табелем оснащення центрів ПМСД. Торги буде 

проведено згідно з правилами та процедурами Світового Банку. 

 

2. Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації запрошує надсилати запечатані тендерні пропозиції від правомочних 

учасників торгів на поставку медичного обладнання згідно з табелем оснащення 

центрів ПМСД за наступними лотами: 

 

Лот 1. Гематологічний аналізатор – 50 шт. 

Лот 2. 12-канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом – 50шт. 

 

3.  Учасники торгів можуть подавати заявки щодо одного або декількох лотів, згідно 

положень тендерної документації, для повного переліку предметів в межах кожного 

лоту. Часткові заявки не будуть розглянуті і будуть відхилені як такі, що не 

відповідають вимогам. Учасники торгів, які бажають запропонувати знижку у разі, якщо 

з ними заключено більше одного договору, будуть мати таку можливість, за умови, що 

відповідні знижки враховані в заявці. 

 

4. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних конкурсних торгів 

(НКТ), визначеними у посібнику «Керівництво із закупівель товарів, робіт та 

неконсультаційних послуг позичальниками Світового банку за позиками МБРР та 

кредитами і грантами МАР», опублікованому у січні 2011 року, переглянутого у липні 

2014 року, («Керівництво з закупівель»); вони відкриті для всіх учасників торгів, що є 

правомочними відповідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. 

Прохання також ознайомитися з пунктами 1.6 та 1.7, в яких визначається політика 

Світового банку стосовно конфлікту інтересів. 

 

5.  Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати подальшу інформацію та 

ознайомитись із тендерною документацією в робочий час з 10.00 до 17.00 за наведеною 

нижче адресою. 

 



6.  Повний комплект Тендерної документації англійською або українською мовою 

зацікавлені учасники торгів можуть отримати безкоштовно після подання письмової 

Заявки на нижче вказану адресу (1). Представники учасників торгів можуть отримати 

Тендерну документацію у офісі Групи консультативної підтримки за вказаною нижче 

адресою (1) або кур’єром при умові, що ця послуга буде оплачена учасником торгів 

безпосередньо поштовому агенту, який її надає. 

 

7.  Кваліфікаційні вимоги включають в себе: (i) відсутність  заборгованості  перед 

фіскальними органами; (ii) Не менше 5 (п'ять) років досвіду у виробництві аналогічних 

товарів (для місцевих учасників торгів потрібно надати документи, що демонструють 

дату державної реєстрації та види діяльності за КВЕД); (iii)  Успішне завершення 

принаймні 2 (двох) договорів (на виробництво/ постачання аналогічного обладнання) 

протягом останніх 5 (пʼяти) років, на суму по кожному договору, не менше: 

за Лотом 1: 5 530 000 ( п’ять мільйонів п’ятсот тридцять тисяч)  українських 

гривень  

за Лотом 2: 2 070 000  (два мільйони сімдесят тисяч) українських гривень  

Кваліфікація учасників торгів, які подали заявки на кілька лотів будуть оцінюватися на 

кумулятивної основі. 

Більш детальні вимоги викладені в Тендерній документації. 

 

8.  Тендерні пропозиції повинні бути доставлені на зазначену нижче адресу до 11:00 

год. за місцевим часом, 03 жовтня 2019 року. Проведення торгів у електронному 

вигляді не дозволяється. Пропозиції, що надійшли пізніше зазначеного терміну, будуть 

відхилені. Тендерні пропозиції будуть відкриті публічно у присутності призначених 

представників учасників торгів та будь-яких інших осіб, які виявлять бажання бути 

присутніми, за зазначеною нижче адресою. 

 

9.  Усі тендерні пропозиції повинні супроводжуватись Гарантією тендерної 

пропозиції. Сума і валюта гарантії тендерної пропозиції повинні бути: 

за Лотом  1:  100 700 (сто тисяч сімсот) українських гривень  

за Лотом 2: 30 000 (тридцять тисяч) українських гривень  

Гарантія  повинна бути у формі безвідкличної банківської гарантії. Всі інші форми 

гарантії  неприйнятні для Покупця. 

 

10. Адреса, що згадується вище: 

 

Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації 

До уваги: Клименко В.І. 
проспект Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, Україна 

6 поверх / кімната №. 643  

Тел.:  +38 (061) 224-63-83, 

Факс: + 38 (061) 239-05-03 

          Електронна пошта: zaphealthwb@gmail.com 

mailto:zaphealthwb@gmail.com

