
 

 

 

№ 12-07/2022 
від 28.07.2022 р. 

 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

(далі – Запит) 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організація) оголошує 

процедуру закупівлі послуг, тендер, «Закупівля техніки». 
 
Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для реалізації Договору 

про співпрацю між Громадською організацією «ЕдКемп Україна» та організацією Black Sea 
Trust for Regional Cooperation. 

 
Склад цінової пропозиції: 
 

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Цінової пропозиції. 
 
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним 

вимогам (див. таблиці нижче). 
 
Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг  

 

№  Назва 
Кількість, 

шт. 
Додаткова інформація 

1.  

Ноутбук ThinkBook 15 
G2 ITL Mineral Grey 
(20VE0098RA) 

8 Дисплей: 15.6" (14), FHD (1920х1080), IPS, 60 
Гц, з покриттям проти відблиску; 
Процесор: Intel® Core™ i3-1115G4 (кеш 6 МБ, 

до 4,1 ГГц); 
Оперативна пам'ять: 8 (16)ГБ, DDR4-3200 МГц; 
Пам'ять (постійна): SSD, 512 (256)ГБ; 

Графічний адаптер: Інтегрований, Intel® UHD 
Graphics, виділено із ОП; 
Адаптери: Wi-Fi AX, BT 5.1; 

Колір: Сірий; 
Операційна система: Windows 10 Pro 

2.  

Миша Lenovo ThinkPad 

Bluetooth Silent Mouse 
(4Y50X88822) 

8 Тип миші: Бездротова; 

Тип підключення: Bluetooth; 
Тип сенсора: Оптичний; 
Роздільна здатність сенсора, DPI: 2400; 

Колір: Чорний; 
Кількість кнопок: 3; 
Живлення: АА; 

Розміри: 110x58x29 мм; 
Вага: 61 г; 

Додатково: Симетричний дизайн, безшумні 
кнопки, підтримка Bluetooth 5.0 і Microsoft Swift 
Pair. 



 

 

 

3.  

Навушники Lenovo 100 

Stereo USB Headset 
(4XD0X88524) 

8 Тип: Закриті; 

Тип підключення: Дротове; 
Частотний діапазон: 20 - 20000 Гц; 
Вбудований мікрофон: Так 

4.  
Чохол Lenovo ThinkPad 
15.6" Sleeve 
(4X40N18010) 

8 Тип: Чохол; 
Максимальна діагональ: 15.6" 

 
Термін постачання товарів: серпень 2022 року  

 

Обов’язкові технічні вимоги  
до товарів, робіт та послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність технічним вимогам 

Безготівковий розрахунок Цінова пропозиція / кошторис 

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів або виконавця 
/ виконавиці послуг 

Документи, які підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

1. Право на здійснення підприємницької 
діяльності. 

• Свідоцтво про державну реєстрацію,   

• Виписка 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,  

• Витяг з реєстру платників єдиного податку 

 
Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.  
 

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник / учасниця 
погоджується з таким: 

Участь у конкурсних торгах (тендері) пов’язаних осіб або ж змова учасників / учасниць 

місцевої закупівлі забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде 
відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в 
односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за 

договором та відшкодуванням збитків завданих Організації. 
 
Посадові особи ЗАМОВНИКА, уповноважені здійснювати зв'язок  

з постачальниками: Синицина Олена, tenders@edcamp.ua 
 
Тендерну документацію надати в електронному вигляді на адресу tenders@edcamp.ua 

з написом «Пропозиція на Тендер № 12-07/2022 від 28.07.2022 р. «Закупівля 
техніки» до 15.08.2022 року до 13:00 години. 
 

Методика обрання переможця / переможниці процедури закупівлі послуг, 
тендер.  

Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора 

закупівлі послуг, тендер, відбираються пропозиції, які відповідають технічним, 
кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у 
цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Тендерним комітетом обирається пропозиція з 

найнижчою ціною та постачальник / виконавець, який подав / подала таку цінову 
пропозицію, оголошується переможцем / переможницею процедури закупівлі послуг, тендер. 

mailto:tenders@edcamp.ua
mailto:tenders@edcamp.ua


 

 

 

Визначення переможця / переможниці цієї процедури закупівлі відбудеться не пізніше 
як протягом 5 (п’яти) робочих днів з кінцевої дати прийняття цінових пропозицій. Результати 

процедури закупівлі буде повідомлено переможцям не пізніше як через 5 (п’ять) 
календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця / переможниці 
шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам / учасницям закупівлі послуг, 

тендер, поштою або електронною поштою. 
 

Додаток 1 

до запиту цінових пропозицій за процедурою 
закупівлі послуг, тендер, 

№ 12-07/2022 від 28.07.2022 р. 

  
Варіант цінової пропозиції 

 
Список-мінімум необхідних послуг 

(список не є остаточним, і може бути змінений протягом дії угоди) 

 

№ Назва роботи / послуги 
Кількість, 

шт. 

Вартість (грн./зазначити 

без ПДВ) 

1.    

 

 


