
 
 
16 березня 2023 р. 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення процедури закупівлі послуг з організації та 
супроводження проведення ремонтних робіт в закладах охорони здоров’я 

(ЗОЗ)  
(далі – «Оголошення») 

 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Пацієнти України» (далі – «Замовник») 
оголошує конкурсні торги на закупівлю послуг з організації та 
супроводження проведення ремонтних робіт в закладах охорони здоров’я. 
 
ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: організація та реалізація процесу проведення ремонтних 
робіт у ЗОЗ субпідрядниками; здійснення перевірки по факту виконаних робіт та 
прийняття робіт.  
 
ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ:  з дати підписання договору до 30.06.2023 року. 
 
ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: підписання договору про надання послуг з 
Переможцем. Отримання послуг з організації та супроводження проведення 
ремонтних робіт в закладах охорони здоров’я. 
Під організацією та супроводженням проведення ремонтних робіт в закладах охорони 
здоров’я розуміється, але не обмежується: 

Супровід проведення ремонтних робіт на 9 обраних об’єктах - закладах 
охорони здоров’я, на території  Херсонської обл., Харківської обл., 
Сумської обл. 

Об’єкти поділяються на: складні середньої складності та легкі.  

Складні – 5 об’єктів, середньої складності – 2 об’єкти, легкі – 2 об’єкти.  

Орієнтовний вид (фронт робіт) зазначений в Додатках 1-3 до цього Оголошення, де 
Додаток 1 – складні, Додаток 2- середньої складності, Додаток 3 – легкі. 

Завдання в межах реалізації проєкту: 

- Здійснення повного супроводу проведення ремонтних робіт (пошук і відбір  
підрядників, узгодження кошторисів, супроводження підписання документів 
(договорів, актів, кошторисів тощо), проміжна перевірка виконання робіт 
підрядниками, кінцевого приймання виконаних  робіт, вирішення спірних питань в 
разі не прийняття робіт).  

 

- Здійснення аналізу найбільш оптимальних та ресурс-ефективних рішень для 
реалізації необхідного набору ремонтних робіт у кожному визначеному ЗОЗ; 



 
- Консультування щодо прозорого відбору підрядників для здійснення ремонтних 
робіт у визначених ЗОЗ; 

- Участь у визначені та закріплені умов взаємодії із підрядниками – формування 
чіткого графіку виконання робіт та фіксування очікуваних бюджетів; 

- Тісна співпраця з бухгалтером та юристом Замовника для забезпечення належної 
організації документообігу в межах здійснення ремонтних робіт у визначених ЗОЗ, 
участь у зборі відповідних звітних документів (рахунків-фактур, видаткових 
накладних, актів приймання-передачі) від кожного постачальника за укладеними 
договорами в рамках проєкту; 

-  Здійснення контролю над виконанням ремонтних робіт підрядниками та/або 
закупівлею матеріалів, необхідних для здійснення ремонтних робіт – дотримання 
визначеного графіку, контроль якості; 

- Підтримка комунікації між Замовником, постачальниками та закладами-
реципієнтами за необхідності; 

- Підготовка звітності за компонентом (проміжної та фінальної). 

 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ТЕХНІЧНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
ЗАКУПІВЛІ: 

№ 
З/П 

 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ТЕХНІЧНІ ТА 

КВІЛІФІКАЦІЙНІ  ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА 
ЗАКУПІВЛІ1 

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ 
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 

ВІДПОВІДНІСТЬ 
ВИМОГАМ 

1. 
Наявність досвіду управління портфелем проектів 
(одночасно від 5 об’єктів) в стислі строки (до 8 
місяців). 

Тендерна пропозиція 

2. 

Наявність досвіду управління будівельними 
проектами, у медичній сфері (ремонтні/проектні 
/будівельні роботи та ін. в приміщеннях лікарень, 
амбулаторій тощо).  

Тендерна пропозиція 

3. 

Вартість послуг включає в себе всі податки, 
соціальні внески, інші збори та платежі, витрати на 
відрядження, харчування, проживання, паливо, 
медичне страхування, витрати на забезпечення 
безпеки співробітників. Вартість послуг 
зазначається у форматі людина/доба. 

Тендерна пропозиція 

4. 

Наявність досвіду роботи та можливостей надання 
послуг на нещодавно звільнених, від російських 
окупантів територіях*.  

 

Тендерна пропозиція 

                                                 
 



 

5. 

Право на здійснення підприємницької діяльності  
 

(У тендері можуть брати участь юридичні особи та 
ФОП, які мають відповідні КВЕДИ на види 
діяльності, що передбачені предметом закупівлі, а 
саме КВЕД 70.22 та 41.20 . ФОП, які подаються на 
конкурс, повинні знаходитися на загальній або на 
спрощеній системі оподаткування (3-я група)). 

 Додаток № 1 до Тендерної 
пропозиції: 

 Витяг з Єдиного 
державного реєстру з 
останніми актуальними 
даними 

 Скан-копія Статуту, 
завірена печаткою та 
підписом учасника запиту  
(для юридичних осіб). 

6. 
Дохід підприємства за квартал не менше 
500 000,00 грн. 

Додаток № 2 до 
Тендерної пропозиції - 
Виписка з банківського 
рахунку за  4 квартал 2022 та 
1 квартал 2023 року або 
декларація за останні 3 
місяці. 

 
* Допускається до оцінювання згідно критеріям оцінки тендерні пропозиції, які можуть частково 
не відповідати  технічним та кваліфікаційним вимогам.  

 
КЛЮЧОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЯКІ 
ВІДПОВІДАТИМУТЬ ОБОВ’ЯЗКОВИМ ТЕХНІЧНИМ ТА 
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ: 
 
Подані учасниками тендеру тендерні пропозиції будуть в подальшому оцінені щодо їх 
відповідності наступним критеріям: 

 Відповідність комерційної пропозиції тендерній документації; 

 Підтверджений досвід роботи та можливостей надання послуг на нещодавно 
звільнених, від російських окупантів територіях. 

 
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ МАЄ ВКЛЮЧАТИ В СЕБЕ: 
 

1. Заповнену форму Тендерної пропозиції (форма додається).  
2. Додаток № 1 до Тендерної пропозиції:  
Витяг з Єдиного державного реєстру з останніми актуальними даними; 
Скан-копія Статуту, завірена печаткою та підписом учасника запиту  (для 

юридичних осіб). 
 

УМОВИ ОПЛАТИ НАДАНИХ ПОСЛУГ:  
Пропозицію щодо вартості послуг та умов оплати Учасники зазначають  в Тендерній 
пропозиції.  
 
 
КОНТАКТНІ ДАНІ ЗАМОВНИКА  
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 050-827-56-05 або 
електронною поштою fin@patients.org.ua. 
 
 



 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ТОРГІВ 
 

1. Учасники мають подавати пропозиції та усі додатки у вигляді сканованих 
копій, завірених підписом учасника, на електронну пошту 
fin@patients.org.ua 

2. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. 
3. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній 

пропозиції несе учасник. 
4. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну 

приймання тендерних пропозицій, така пропозиція не розглядається.  
5. До участі у оцінці тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які 

повністю відповідають умовам Оголошення та формі тендерної пропозиції.  
6. Тендерні пропозиції можуть бути підписані шляхом застосування електронного 

цифрового підпису. 
 

Участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів 
забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде 
відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано 
в односторонньому порядку з відшкодуванням збитків завданих Замовнику. 

 
 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙМАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ВІД 
УЧАСНИКІВ ТОРГІВ:  
23 березня 2023 року, до 18 год. 00 хв. за київським часом. 
 
РОЗГЛЯД ТА ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ 
ВІДБУДЕТЬСЯ: 
24 березня 2023 року. 
 
 
Результати процедури закупівлі буде повідомлено протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 
прийняття рішення про визначення переможця шляхом оприлюднення на веб-сайті 
Замовника www.patients.org.ua. 
 

 
 
 
 

 

http://www.patients.org.ua/

