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ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ № ВЕО 2022-РІМ 2/03
2ІАРО5Т О РОІМІІКЦ С. КРСІ2022-РШ 2/03
ДАТА:23.11.2022

РАТІІМ: 23.11.2022

ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ № ВЕЦ 2022-РІІМ 2/02
із закупівлі продовольчих товарів в рамках підтримки
внутрішньо переміщених осіб
ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ
ПРОПОЗИЦІЙ:
23/11/2022-28/11/2022 11:00 київ., час

2ІАРО5Т О РОІМЦКЦ С. КЕО 2022-РІІМ 2/02
2 пакири роїгауіпоуусії уугоЬкоу V гатсі росі рогу упйіогпе
ргезїсіїепусЬ озбЬ
РАТЦМ А СА5 ЗРЯАУАІМІА А ЦКОІМСЕІМІЕ РЯІЛМ АІМІА РОІМЦКУ:
23/11/2022-28/10/2022 11:00 куіеузкебо сази

1. ПОТРЕБИ
МФОЗНС "Регіон Карпат" ІМеека
запрошує кваліфікованих організацій , ФОП, підприємців
прийняти участь у тендері із закупівлі продовольчих
товарів.
2. СКЛАД ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Запит на цінову пропозицію(ЗЦП)
Додаток А- Специфікація (Перелік товарів)
Додаток В -Форма цінової пропозиції
Додаток С - Реєстраційна форма учасника
Додаток 0 -Загальні умови договорів МФОЗНС "Регіон
Карпат" ІМеека.
ВАЖЛИВО: Точні технічні характеристики та умови
наведені у Технічному завданні(Специфікації) до цього
документа.
3. СКЛАД ЗЦП
В разі погодження з вимогами викладеними у
Специфікації(Додаток А) та Загальними умовами
договору МФОЗНС "Регіон Карпат" ІМеека (Додаток Д)
до цього тендеру, учасник тендеру може надати
пропозицію.
Цінова пропозиція повинна надати наступну
інформацію про ціну (з ПДВ):
Валюта: гривня.
Вартість одиниці товару
Разом з пропозицією постачальник повинен надати копії
наступних документів:
-Загальну інформацію про учасника:
-Постачальник може бути як ФО або зареєстрований як
юридична особа, або ФОП відповідно до діючого
законодавства України.;
-Довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з
зазначеним кодом згідно Класифікатору видів
економічної діяльності (КВЕД), який дає право
здійснювати відповідну діяльність.
4. ПОДАННЯ ЗЦП:
Цінова пропозиція разом з заповненою Реєстраційною
формою та копіями запитуваних документів повинна
бути подана не пізніше 11:00 год. за київським часом
28/11/2022 року шляхом:
1) в конвертах на поштову адресу м. Мукачево, вул.

1. РОТНЕВУ
МЕО2ІМ8 "Каграїзку ге§іоп" ІМеека
уугууа куаііїікоуапе ог§апігасіе, ЕОР, росіпікаїеі'оу, аЬу за
гйсазїпііі ууЬегоуебо копапіа па пакир роїгауіпагзкусб
уугоЬкоу.
2. 2О5ТАУЕІМІЕ 5ЦТА2ІМЕ.І ООКЦМЕІМТАСІЕ
2іасІ05ї' о сепоуй ролики (КЕР)
РгїІоКа А - $ресіїікасіа (гоглат їоуаги)
Ргіїоба В - Еогтиіаг сєпоує] ролику
РгїІоЬа С - Ке§із1гаспу (огтиіаг йсазїпіка
Рп'ІоКа Р - УзеоЬеспе гтіиупе робтіепку Міпізіегзїуа рге
тітогіасіпе зііиасіе Иеека „Каграїзку ге§ібп".
РОІ.Е2ІТЕ: Ргезпе Іесбпіске сбагакїегізїіку а ройтіепку зй
иуесіепе V ІесЬпіскеі йІоЬе (зресіїікасіі) к Іотиіо йокитепїи.

3. 2Ю2ЕІМІЕ 2СР
V ргірабе зйбіази з рогіайаукаті иуесіепуті V ЗресіГікасіі
(Рп'ІоЬа А) а УзеоЬеспусЬ оЬсбосІпусб росІтіепкасЬ гтіиуу
ІМеека МЕО2ІМ5 „Каграізку ге§ібп" (РгїІоНа Р) к їе^о зйї'аіі тбге
исбасігас ргесПогії' ролики.
Сепоуа ролика тизі оЬзабоуаЕ пазіесіиійсе іпїогтасіе о сепе
(угаіапе РРН):
Мела: бгіупа.
.Іесіпоікоуа села ргойикїи
5роїи з паугКот тизі сІойауаїеГ розкуїпйї кбріе пазіесіщйсісії
сіокитепіоу:
- УзеоЬеспе іпїогтасіе о йса5їпікоуі:
- РосІауаІеГтбге Ьуі ЕР аІеЬо ге§І8(гоуапу ако ргаупіска озоЬа,
аІеЬо ако іугіска озоЬа V зйіасіе з ріаїпои Іе§ізІаі:п/ои СІкгарлу.;
- СегіНікаї 2 ІесІпоїлеКо зІаїпеЬо ге§ізіга ргаупіскусЬ озбЬ,
їугіскусб озбЬ а уеге)пусЬ ог§апІ2асіі з иуесіепут койот росіїа
КІазіЛкаЮга екопотіскусЬ сіппозїі (КУЕР), кіогу оргаупще
уукопауаї рп'зіизпй сіппозС

4. РВЕРЮ2ЕІМІЕ 2СР:
Сепоуй ролики зроіи з ууріпепут Ке§ізїгаспут ІогтиІагот а
кбріаті рогасіоуапусЬ сіокіасіоу іе роГгеЬпе ойоугсіаї па]пезкдг
сіо 11:00 босі. Куіеузку саз йпа 26/10/2022 осі:
1) у оЬаІкасб па розіоуй асі тези Микасеуо, иі. Місбигіпа, З
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Мічуріна,3
2) або на етаіі: гакирка@пеека.ог§ в формате РОЕ або
ЕхеІ
Укажіть, будь ласка, у темі листа:
КЕО 2022-РІІМ 2/03
Назву Вашої організації;
Кількість відправлених повідомлень(наприклад,1/2,2/2).
Ваша цінова пропозиція повинна бути чинною
щонайменше ЗО днів.
5.ОЦІНКА ЗЦП:
Пропозиції що відповідають технічним вимогам будуть
оцінюватись по запропонованим цінам
МФОЗНС "Регіон Карпат" ІМеека залишає за собою право
прийняти вашу пропозицію цілком або частково.
МФОЗНС "Регіон Карпат" №ека може на власний розсуд
збільшити або зменшити запропонований обсяг
замовлення послуг, укладаючи ко
акт, і не розраховує
на зміну запропонованих розшй^ї: ^^
ьог/%
ють технічним
ВАЖЛИВО: Пропозиції, які н " '
.
XV 5-\
вимогам тендера будуть ві

Директор МФОЗНС «Регіо
Альберт Пі

Уфйш.;
тс^/фокк

І
/

Запит на цінову пропозицію отримав:_______________

йул Мі*«уїзйй 3і
«МІЖ» 32121 ЗНЯ>

«Мк Ш (ИШ) 32122, ЗИМ

2) аІеЬо е-таііот: гакирка@пеека.ог§ мо Іогтаїе РОЕ аІеЬо
ЕхсеІ
V ргебтеїе Іізіи иуесіїе:
КЕО2022-РІМ 2/03
Магоу уазеі ог§апігасіе;
Росеї осІозІапусЬ зрггп/ (парп'кіасі 1/2, 2/2).
Уаза сепоуа ролика тизі Ьуі' ріаіпа тіпітаїпе ЗО бпі.

5. НООІМОТЕКІІЕ 2СР:
ІМаугЬу, кіоге зріпа^ Іесбпіске рохіасіауку, Ьидй ууЬосіпоГепе V
паугКоуапусІї сепасЬ
МЕО2ІМ5 "Каграізку ге§іоп" Иеека зі ууіігабище ргауо ргцаї'
уази ролики йріпе аІеЬо сіазіоспе. МЕО2№ "Каграізку гееіоп"
№ека тоне росІІ'а уіазіпебо иуайепіа ргі игаїуагапі гтіиуу
/уузії' аІеЬо гпігії' паугЬоуапу оЬіет оЬіебпауку зІигіеЬ а
пергесірокіасіа гтепи паугЬоудвуєкі заскіеЬ.
ООІ.Е2ІТЕ: ІМаугНу, кіоге п
‘^ф^^Й^ніске ройіасіауку
зйі'айе, Ьисій гатіеіпиіе/^^

АІЬеП РігсЬак, гіасІіІеїЦ^^ас
"Каграізку ге^ідп" №е

г^зІинЬу МЕО2№$

/іасіозі' о сепоуй ролики оЬбггаї:_______________

