15 серпня 2014 року
Товариство «Зелений хрест» оголошує про відбір цінових пропозицій для закупівлі обладнання для
проекту «Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних осіб через туризм і культуру»,
IPBU.03.01.00-06-310/11-00, що фінансується Європейською комісією в рамках Програми
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013

Замовник:
Товариство «Зелений хрест»
адреса: проспект Чорновола, 4, Львів 79019
тел.: 032 244 56 07
e-mail: office@gcs.org.ua
www.gcs.org.ua
ЄДРПОУ 20853207
Поточний рахунок № 2600404954314 у ЦФ ПАТ Кредобанк, м.Львів, МФО 325365
1. Опис предмету закупівлі:
Комп'ютерна та інша техніка наступної специфікації:
1. Ноутбук з монітором 13'', дотиковим екраном та жорстким диском не менше 500 Гб, із
встановленим програмним забезпеченням
2. Цифровий фотоапарат дзеркальний, з можливістю фотографування динамічних сцен зі швидкістю
до 7 кадрів за секунду та універсальним об’єктивом18-300mm f/3.5-5.6G AF-S DX ED VR
3. Принтер лазерний з можливістю автоматичного двостороннього друку та швидкістю друку не
менше 40 сторінок за хвилину.
4. Лазерний багатофункційний пристрій з можливістю автоматичного двостороннього друку,
швидкістю друку не менше 40 хвилин за хвилину, автоматичною подачею оригіналів документів та
ресурсом фотобарабану орієнтовно 80 тис. сторінок
5. Проектор з Full HD та яскравістю не менше 3500 lm
2. Опис способу подання цінової пропозиції.
Подання рахунку-фактури із зазначеною ціною для кожного виду обладнання окремо.
3. Умови участі:
-

безготівковий розрахунок, можлива передоплата;

-

організація-замовник як отримувач міжнародної технічної допомоги звільнена від сплати
ПДВ.

4. Місце та термін надання цінових та технічних пропозицій: до 15 вересня 2014 року, 18.00 год.
Пропозиції (рахунки-фактури) необхідно до 15 вересня 2014 року включно надіслати поштою на
адресу Товариства «Зелений хрест», м. Львів – 79058, пр. Чорновола 4/28, або занести особисто до
18.00 години 15 вересня 2014 року.

У разі відправки пропозицій поштою до уваги береться дата надходження документів, а не дата
відправки.
5. Критерії вибору виконавця:
Участь у конкурсі на закупівлю є відкритою для всіх зацікавлених суб’єктів економічної діяльності, які
можуть подати свої заявки.
Договір буде підписано з претендентом, який надасть найбільш економічно вигідну пропозицію,
тобто пропозицію, яка міститиме найкраще співвідношення ціна-якість.
Процедура відбору буде відбуватися згідно положень пункту 2.4.8. «Процедура одиничного
тендеру» інструкції PRAG.
Розгляд цінових пропозицій відбудеться 16 вересня 2014 року об 14-00 на засіданні тендерної комісії
проекту.
Про прийняте рішення кандидати будуть повідомлені письмово, телефоном або через електронну
пошту.
Контактна особа:
Олександр Волошинський, голова Товариства
тел./факс: +380 32 2445607
e-mail: office@gcs.org.ua
www.gcs.org.ua
ЗАПИТ МАЄ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР

Цей документ виготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цього документу
є виключною відповідальністю Товариства «Зелений хрест» і за жодних умов не може були
розцінений як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

