
від 01 листопада  2018 р. 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 
 (далі – „Запит”) 

 
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» (далі – «Організатор») оголошує конкурс на закупівлю «Логістичні 
послуги з організації проведення фото та відеозйомок». 

Джерело фінансування закупівлі – Дана закупівля необхідна для реалізації проекту «TTT – 
Alliance.Global Ukraine» (далі – “Проект”) за фінансової підтримки «Stichting Aids Fonds – STOP 
AIDS NOW! – Soa Aids Nederland».  

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг 
 з 07 листопада 2018 р. по 31 серпня 2019 року 
 

Обов’язкові технічні вимоги до товарів, 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

1. Надання студії для фото та відеозйомок. 
2. Надання фото та відеотехніки для 

тимчасового користування. 
3. Залучення моделей для участі в відео та 

фотозйомці. 
4. Організація харчування моделей. 
5. Забезпечення одягом моделей. 
6. Монтування відео. 
7. Зйомка відео. 

Цінова пропозиція 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів або виконавця 
робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

1. Юридична особо або ФОП; 
2. Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і 
торговельних виставок 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 
особи або ФОП 

Склад цінової пропозиції: 

1. Цінова пропозиція у формі рахунку-фактури, пропозиції, прайс-листа, офіційного 
листа, тощо; 

2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам 
(див. таблиці вище). 

Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками 
Ленар Владислав, документатор проекту, номер телефону: (050) 037-22-02; e-mail: 
vlenar@ga.net.ua. 
 
Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед 
поданих цінових пропозицій Комітетом із місцевої закупівлі Організатора місцевої закупівлі 
відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до 
предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових 
пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі обирається пропозиція з найнижчою ціною та 
постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем 
процедури місцевої закупівлі. 

 
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 5 робочих днів з дати 
відкриття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не 
пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом 
надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі поштою або електронною 
поштою.  
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