
 
Підтримка природно-заповідних територій в Україні (SNPA) 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України / KFW 
Група впровадження проекту – Підрозділ управління 
Група впровадження проекту – Підрозділ впровадження (АГТ ГРУП АГ) 

 
Запит на цінову пропозицію (RBS)  

 
 

Щонайменше три зацікавлені, 
компетентні надавачі послуг 

 

 
ДАТА: 03 жовтня 2019 р. 

 

Номер: NT-2019-8-Goods-Uniforms-Lot1 

 
 
Шановні пані та панове, 
 
Запрошуємо надсилати нам ваші пропозиції щодо надання послуг щодо: Виготовлення комплекту 
повсякденного однострою для працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду 
України.  
 

Просимо звернути увагу на Умови закупівлі та інші додатки, які подаємо разом з даним Запитом на цінову 
пропозицію. Будь ласка, використовуйте відповідні форми в Додатку 2, Технічне завдання в Додатку 4, які 
додаються до даного документу при подачі вашої пропозиції. 

Просимо надсилати пропозиції у заклеєних конвертах не пізніше 17:00 (GMT+3) 7 листопада 2019  року за 
наступною адресою:  Вул. Шевченка, 70, кв. 1, м. Львів, 79039 Україна  кур’єрською поштою або 
доставкою під підпис 

Пропозиція повинна містити: 
1. Форму подання пропозиції (Додаток 2 та Додаток 3) 
2. Один пілотний зразок повсякденного однострою (зимовий та літній комплекти односторою) згідно Додатку2, 
пункт B. “Перелік одиниць товару для комплектації пілотного зразка повсякденного однострою” та Технічних 
вимого зазначених в Додатку 4) 
Пропозиція яка відповідає усім вимогам та усім критеріям оцінки буде відібрана для підписання контракту. 
Будь-яка пропоциція, що не відповідає вимогам, буде відхилена.  
 
Зверніть увагу, що АГТ ГРУП АГ компенсуватиме значні технічні зусилля та затрати всіх постачальників 
товарів, що беруть участь у процесі відбору, в розмірі 1 000,00 євро за виробництво пілотного  зразку 
повсякденного однострою (зимового та літнього комплекту односторою), незалежно від результату або 
способу проведення процесу відбору. 
 
АГТ ГРУП АГ жодним чином не толерує шахрайських дій та інших заборонених видів діяльності та прагне до 
запобігання, виявлення та усунення усіх таких дій щодо АГТ ГРУП АГ чи третьої сторони, що співпрацює з 
нею.  
 

З повагою, 

Соломія Стефанишин, Експерт з фінансів та закупівель  
Підтримка природно-заповідних територій в Україні 
Email: stefanyshyn@snpa.in.ua 
Тел. (офіс): +380 032 2330423 
 
Додатки:  

Додаток 1. Умови закупівлі 
Додаток 2. Форма подання Пропозиції  
Додаток 3. Декларація про зобов’язання підприємства 
Додаток 4. Технічне завдання 



 

ДОДАТОК 1 
 

Проект:  «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» 
 
BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1.  фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної Республіки Німеччини 
через KfW  відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансове 
співробітництво (асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що впроваджується АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно 
з Дунайсько-Карпатською програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів 
(USPB)  

 
Умови закупівлі 

 
Для: Виготовлення комплекту повсякденного однострою для працівників служби державної охорони 

природно-заповідного фонду України.  

Дата: 3 жовтня 2019 р. 

Номер RBS: NT-2019-8-Goods-Uniforms-Lot1 
 
Загальне 
Правила даного Запиту сформовані відповідно до останньої версії Посібника з управління Проектом, що 
регулюють закупівлі.  Ці процедури відповідають загальним тендерним інструкціям KfW. 
 
Виконавець Проекту 
Виконавцем Проекту є АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно з Дунайсько-Карпатською 
програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони 
птахів (USPB). Дана закупівля здійснюється АГТ ГРУП АГ. 
Проект впроваджується в рамках німецького фінансового співробітництва через банк розвитку 
KfW. Бенефіціаром Розпорядчого фонду KFW є Міністерство енергетики та захисту довкілля  України (МЕЗД). 
 
Презентація пропозиції 
Пропозицію потрібно надіслати за наступною адресою:  
АГТ ГРУП АГ 
До уваги: Міхаель Бромбахер, керівник проекту / Уповноважений представник 
Соломія Стефанишин, експерт з фінансів та закупівель 
Проект: Підтримка природно-заповідних територій в Україні 
Адреса: вул. Шевченка, 70, кв. 1, м. Львів, 79039, Україна 
 
Пакунок повинен містити наступну інформацію:  

• Адресу, на яку потрібно надіслати пропозиції; 

• Назву Запиту на цінову пропозицію;  

• Назву надавача послуг;  

• Маркування:  

 
Мова Пропозиції 
Пропозиція та супроводжуюча комунікація щодо даної закупівлі повинна бути українською мовою.  
 
Подача пропозиції 
Пропозицію потрібно надіслати кур’єрською поштою/доставкою під підпис або особисто, з підтвердженням 
отримання.  Кінцевий термін подачі Пропозицій вказано в Запиті на цінову пропозицію. Публічна зустріч щодо 
подачі Пропозиції не передбачена. Всі Пропозиції,  отримані по завершенні кінцевого терміну, будуть 
відхилені автоматично без розгляду. 
При підготовці вашої пропозиції, ви несете відповідальність  за те, що пропозиція дійде до адресата  до 
кінцевого терміну. 
 
Термін дії пропозиції 
Термін дії пропозиції – 60 днів з  кінцевої дати отримання  Пропозиції.  
 
Запит додаткової інформації  

"Call for RBS – To be opened only by the PIU-ID Evaluation Committee" 

“Документація для ПЗ – відкривати лише представником тендерного комітету ГУП-ПР " 
 



Будь-яке питання, повідомлення або вимога щодо отримання додаткової інформації щодо даного Запиту на 
цінову пропозицію допускається тільки в письмовому вигляді електронною поштою на адресу експерта з 
фінансів та закупівель АГТ ГРУП АГ  (stefanyshyn@snpa.in.ua), не пізніше 5 днів до кінцевого терміну подачі 
пропозицій. 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ 
Тривалість 

Загальна тривалість надання послуг становить близько 9-ти місяців, з дати підписання контракту.   

• Подача проміжного звіту по розробці розмірної сітки для чоловіків та жінок -  протягом першого місяця 
виконання контракту 

• Подача проміжного звіту щодо проведення оцінки уніформи (якість, практичність тощо) після 
завершення одного зимового та літнього сезону- протягом одного місяця після закінчення відповідного 
сезону 

• Подача кінцевого звіту, а саме  надання АГТ ГРУП АГ повного набору специфікацій (інформаційний 
лист), технічного креслення (вигляд спереду і ззаду), системи вимірювання, положення нашивок/інших 
елементів, розмірної сітки і стандартів якості (тип тканин, склад, вага, виготовлення, колір тощо) як 
основу для придбання уніформи для всіх восьми цільових ПТ до  15 серпня 2020 року 

 
Вимоги щодо  послуг 
Пропоновані послуги повинні в усіх відношеннях відповідати вимогам, викладеним в технічному завданні (ТЗ), 
наведеному в Додатку 4. Підготовка пропозиції  містить критичну перевірку цих послуг і, в разі необхідності, їх 
завершення або зміни, відповідно до власної оцінки постачальником місцевої ситуації і його професійний 
досвід, з метою досягнення цілей і результатів. У цьому контексті місцеві стандарти і закони повинні бути 
дотримані. 
 
Виконання послуг 
Надавач послуг повинен координувати всі свої дії з керівником проекту п. Міхаелем Бромбахером  та 
заступником керівника проекту п.  Олегом Дудкіним. 
Надавач послуг буде надавати свої послуги, як це визначено в Технічному завданні в Додатку 4.  
Надавач послуг представить детальну інформацію у своїй технічний і фінансовій пропозиції. 
 
Внесок національного / регіонального Бенефіціару 
Надавач послуг буде брати до уваги в своїй фінансовій пропозиції, що Природний заповідник «Горгани» та  
Яворівський національний природний парк буде: 
• надавати постачальнику послуг всю інформацію, і т.д. в його розпорядженні і необхідні для завершення 
своїх послуг, безкоштовно, протягом усього терміну підготовки заходу. 
 
Вимоги до брендування матеріалів проекту 
Детальні вимоги по брендуванню матеріалів надаватимуться після підписання контракту. 
 
УМОВИ ОПЛАТИ  
Валюта  
Всі платежі здійснюються у гривнях. 
  
Податки та мито 
Надавач послуг повинен підготувати свою пропозицію за умови , що він повинен бути звільнений від усіх 
податків, мит, зборів та інших платежів.  AHT GROUP надасть Виконавцю відповідний документ з Міністерства 
економіки, щоб компенсувати відповідні суми. 
АГТ ГРУП АГ звільнений від усіх податків, мит і зборів. Реєстраційна картка проекту № 3450-1  видана 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 23 Березня 2018 та дійсна по 30 квітня 
2022 р. Реєстраційна картка надає  наступну додаткову інформацію: 

«Відповідно до статті 3 Угоди від 03 лютого 2016 року: «Товари та операції з ними, роботи та послуги, що 
фінансуються за рахунок грантових коштів, зазначених в пункті 1 статті 1, не обкладаються митом та будь-
якими іншими податками та  зборами, що застосовуються на території України. Це стосується також операцій, 
здійснюваних через місцеві розпорядчі фонди за допомогою коштів, які можуть бути створені в цілях 
проекту. План закупівлі товарів, робіт та послуг на реєстрацію подано». 
 
Умови оплати 
Оплата здійснюється банківським переказом від AHT GROUPA AG Постачальнику протягом 5 робочих днів 
з  моменту, коли АГТ ГРУП АГ отримала наступне: 
 
- Оригінал протоколу прийому підписаний спільно підрядником, Реципієнтом та АГТ ГРУП АГ, 
- Оригінал рахунку-фактури у двох копіях 



- Рахунки виставляються після підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт та послуг. 
 

Платежі здійснюються 3 (трьома) траншами: 
 
Транш  1 в розмірі 20% від вартості контракту – як попередня оплата (після отримання рахунку-фактури) 
Транш 2 в розмірі 60% від вартості контракту – підля виготовлення повсякденного літнього та зимового 
однострою для працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України відповідно до 
вимог ТЗ (згідно правил оплати, поданих вище) 
Транш 3 в розмірі 20% від вартості контракту - після надання кінцевого звіту (згідно правил оплати, поданих 
вище). 
 

Оцінювання Пропозиції 
 
Загальні 

Вибір надавача послуг для виконання ТЗ буде здійснено відповідно до Guidelines for the Procurement of 
consulting services, works, plant, goods and non-consulting services in Financial Cooperation with Partner 
Countries, January 2019   (https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-
Bank/Publications-Videos/Publication-series/Guidelines-and-contracts/) 

 
 

Технічна пропозиція 
Якість кожної технічної пропозиції буде оцінюватися за шкалою від 0 до 100 балів відповідно до наведених 
нижче критеріїв, які будуть вивчені відповідно до вимог, зазначених у Технічному завданні. 
 

Критерій Бали 

1. Якість запропонованого пілотного зразка 
повсякденного однострою (зимового  та літнього)    

 60 

1.1 Загальна підгонка / Виготовлення згідно з ескізом 15  

1.2 Забарвлення / колір і якість пряжі 15  

1.3 Якість і вага тканини 15  

1.4 Добра фіксація аксесуарів  15  

2. Запропоновані технічні характеристики 
повсякденного однострою (у додатку 2, пункт С 
“Технічна  та цінова пропозиція надавача послуг” 

 30 

3. Чіткість та повнота пропозиції  10 

TOTAL (maximum)  100 
 

 
Якщо є незначні пропуски у відповідності пропозиції до вимог ТЗ, бали будуть вирахувані. Значні упущення, 
які суттєво обмежують порівняння з іншими тендерними пропозиціями, можуть призвести до виключення 
заявника. Тендерні пропозиції також не будуть враховуватися, якщо не подані підписані декларації, 
передбачені Додатком 3. 
 

Фінансова пропозиція 
Оцінюватися будуть лише фінансові пропозиції тих учасників тендерів, технічна пропозиція яких досягла 
мінімального балу - 75 балів. 
Після виправлення будь-яких арифметичних помилок буде зроблена оцінка цінових пропозицій. 
Будь-які елементи, відсутні в окремих пропозиціях, можуть бути додані. Це буде зроблено на основі 
найдорожчої одиничної ціни з усіх тендерів. 
 

Підсумкова оцінка 
Технічна пропозиція з найбільшою оцінкою отримає 70 балів. Кількість балів, присвоєних іншим технічним 
пропозиціям досягається шляхом ділення рейтингу кожної на рейтинг найкращої пропозиції, а потім 
помножена на 70 балів. 
 
Фінансова пропозиція з найнижчою ціновою пропозицією отримає 30 балів. Кількість балів, що присуджуються 
іншим ціновим пропозиціям досягається діленням найнижчої за ціною пропозиції на цінову пропозицію 
кожного іншого тендеру, а потім множенням на 30 балів. 
Кількість балів, наданих за цінову пропозицію, буде додана до кількості балів, наданих за технічну 
пропозицію. Тендер з найбільшою загальною кількістю балів буде вважатися найбільш конкурентним. 

 
 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Publications-Videos/Publication-series/Guidelines-and-contracts/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Publications-Videos/Publication-series/Guidelines-and-contracts/


Опис вимог 
 

Назва проекту: 
NT-2019-8-Goods-Uniforms-Lot1 
Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», BMZ 
номери Проекту: 2011.6612.3 і 2013.6588.1 

Короткий опис послуг: Виготовлення повсякденного літнього та зимового однострою для 

працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду 

України 

Місце доставки 1. Два проміжні звіти та кінцевий звіт  разом з усіма додатками та 
супровідними матеріалами повинен бути надісланий до офісу 
проекту за адресою: Шевченка 70 кв. 1, Львів,  79039 в одному 
електронному екземплярі (на накопичувачі інформації) та двох 
друкованих екземплярах (один екземпляр залишаєтья в архіві 
проекту, інший буде переданий  до Природного заповідника 
«Горгани»)  
2. Повсякденні літні та зимові однострої  в кількості зазначеній в ТЗ 
повиннні бути  передані до офісу проекту за адресою: Шевченка 70 
кв. 1, Львів,  79039 

Кінцевий термін надання 
послуг 

Дата подання Кінцевого звіту –  15 серпня 2020 р. 

 

Валюта Пропозиції Оплата здійснюється в Гривнях  

Податок на додану вартість 
на цінову пропозицію 

Повинно бути без урахування ПДВ та інших застосовуваних прямих 
або непрямих податків і зборів 

 
Термін дії 
Пропозиції (Підрахунок від 
останнього дня подачі 
заявок) 

- 60 днів 
У виняткових випадках, АГТ ГРУП АГ може просити заявника про 
продовження терміну дії Пропозиції від дати, що було спочатку 
зазначена в цьому Запиті. В такому разі заявник повинен  
підтвердити продовження в письмовому вигляді. Зміни в Пропозиції 
не допускаються. 

Уповноважена особа для 
розгляду/вивчення/затвердж
ення результатів та  
підтвердження здійснення 
платежу 

 
Уповноважений представник / керівник проекту АГТ ГРУП АГ  

 
Тип Угоди для підписання 

Договір надання послуг 

 
Критерії відбору Пропозиції 

Метод відбору: метод відбору за якістю та вартістю, що приписує 
70% ваги до Технічної пропозиції та 30% до Фінансової пропозиції. 

Критерії оцінки пропозиції Адміністративні вимоги: 

Пропозиції повинні бути подані у чітко встановлений термін  

Пропозиції повинні відповідати зазначеному терміну дії 
Пропозицій 

Пропозиції повинні бути підписаними уповноваженою особою 

Пропозиції повинні містити необхідну документацію 
компанії/організації, включно з документацією, що відображає 
юридичний статус та реєстрацію компанії/організації,  

Пропозиції повинні відповідати усім загальним адміністративним 
вимогам:  

- Постачальником послуг повинна виступати юридична особа, 

яка зареєстрована в Україні і яка має необхідний кадровий 

потенціал для надання вищеописаних послуг ПЗ. 

- Мати більш ніж п'ятирічний доведений досвід роботи у сфері 

виробництва важкої польової уніформи для зовнішнього 

використання, переважно для охоронних органів або 

приватного сектору безпеки. 

АГТ ГРУП АГ присуджує 
контракт: 

Одному, і тільки одному Постачальнику послуг 

Додатки до Запиту на цінову 
пропозицію 

Форма подання Пропозиції (Додаток 2),  
Декларація про зобов’язання (Додаток 3) 
Технічне Завдання (Додаток 4) 

Контактна особа для довідок 
 (лише у письмовій формі) 

Соломія Стефанишин, експерт з фінансів та закупівель 
e-mail:  stefanyshyn@snpa.in.ua 

mailto:stefanyshyn@snpa.in.ua


Документи, які надаються 
разом з пропозицією  

• Належним чином заповнена та підписана Форма подання 
Пропозиції (Додаток 2) , а також дозвіл на ведення діяльності (копії 
свідоцтва про державну реєстрацію/ свідоцтва про реєстрацію 
платника податків) та інші сертифікати (якщо такі існують) 

• Декларація про зобов’язання підприємства (Додаток 3) 

• Один пілотний зразок повсякденного однострою.  АГТ ГРУП АГ 
компенсуватиме затрати всіх постачальників товарів, що беруть 
участь у процесі відбору, в розмірі 1 000,00 євро за виробництво 
пілотного  односторою (один комплект зимового та  один комплект 
літнього однострою згідно «Переліку одиниць товару для 
комплектації пілотного зразка повсякденного однострою» 
зазначеного в Додатку 2, пункт B. та Технічних вимог зазначених в 
Додатку 4) 

 

 
 
 

  



ДОДАТОК 2 
 
На: Виготовлення  комплекту повсякденного однострою для працівників служби державної охорони природно-

заповідного фонду України.  

Дата: 3 жовтня 2019 р. 

Номер RBS: NT-2019-8-Goods-Uniforms-Lot1 
 
АГТ ГРУП АГ 
Проект:  «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» 
BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1.  фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної Республіки Німеччини 
через KfW  відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансове 
співробітництво (асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що впроваджується АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно 
з Дунайсько-Карпатською програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів 
(USPB)  
 

ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НАДАВАЧА ПОСЛУГ 
 

(Цю  форму необхідно подати  лише на  офіційному бланку надавача послуг) 
 

 
Місце: 
Дата: 
Кому:    Проект:  «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» 
До уваги: Соломія Стефанишин  
вул. Шевченка 70, кв. 1, м. Львів, 79039, Україна 
 
Шановні пані та панове,  
 
Ми, що нижче підписалися, подаємо Пропозицію на надання послуг для АГТ ГРУП АГ відповідно до вимог, 
зазначених у Запиті на цінову пропозицію (NT-2019-8-Goods-Uniforms-Lot1) від 3 жовтня 2019 р. та усіх 
додатків: 

 

A. Опис Постачальника 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 

Надавач послуг зобов’язаний описати та пояснити як та чому він якнайкраще відповідає усім 

вимогам АГТ ГРУП АГ, зазначаючи наступне: 

 

Повна реєстраційна назва   

Рік заснування   

Юридичний статус  

Юридична адреса   

Фактична адреса   

Банківські реквізити  

Статус платника ПДВ    

Контактна особа   

Електронна пошта та номер 

телефону  контактної особи 

  

Основні види діяльності 

компанії/організації 

 

Короткий опис – характер 

діяльності, поле діяльності, 
ліцензії, свідоцтва, акредитації 
(якщо є такі); 

Будь-ласка, зазначте тут 

Дозволи на ведення діяльності – 

реєстраційні документи,  

ЄДРПОУ,  свідоцтво про реєстрацію платника податку 

Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку 



свідоцтво про реєстрацію 
платника податку, та ін. 

додаються 

Будь-ласка, вкажіть контактні дані 
принаймні трьох попередніх 
партнерів 

 

Інша відповідна інформація Декларація про зобов’язання підприємства 

 
 
 
B. Перелік одиниць товару для комплектації пілотного зразка повсякденного однострою 
(зимового та літнього комплекту) 
 

1 Кепі 

2 Капелюх польовий 

3 
Куртка тактична, зовнішня тканина типу Cordura 
Canvas 

4 Брюки тактичні, важка бавовна/змішана з поліамідом 

5 Сорочка з довгим рукавом, бавовна 

6 Фуфайка з короткими рукавами, бавовна з еластаном  

7 Теніска, бавовна з еластаном 

8 Синглет (майка), бавовна  

9 Водонепроникні польові напівчеревики   

10 Шапка флісова, поліамід 

11 Сорочка з довгим рукавом, важка бавовна 

12 Сорочка тактична, поліамід 

13 Куртка польова зимова, Goretex 

14 Брюки польові утеплені, важка суміш тканин 

15 Рукавички тактичні зимові  

16 Черевики зимові, водонепроникні 

17 Ремінь універсальний 

18 Рюкзак  

19 Костюм-дощовик (куртка, брюки)  

 
 



 
 
C. Технічна  та цінова пропозиція надавача послуг 

1. 
№ 

2. 
Специфікація, що вимагається 

3. 
Специфікація, що надається 

4. 
Одиниця 

 

5. 
К-ть 

одини
ць 

6. 
Вартість 
одиниці, грн. 
без ПДВ 
 

7. 
Всього, грн 

без ПДВ 

8. 
Зауваження 

Комісії 
оцінювання  

1 Кепі  
шт. 

8    

2 Капелюх польовий  
шт. 

8    

3 Куртка тактична, зовнішня тканина типу 
Cordura Canvas 

 
шт. 

8 
   

4 Брюки тактичні, важка бавовна/змішана з 
поліамідом 

 
шт. 

8 
   

5 Сорочка з довгим рукавом, бавовна  
шт. 

8    

6 Фуфайка з короткими рукавами, бавовна 
з еластаном  

 
шт. 

8 
   

7 Теніска, бавовна з еластаном  
шт. 

8    

8 Майка, бавовна   
шт. 

8    

9 Сорочка тактична, поліамід  
шт. 

8    

10 Водонепроникні польові напівчеревики    
шт. 

8    

11 Шапка флісова, поліамід  
шт. 

8    

12 Сорочка з довгим рукавом, важка 
бавовна 

 
шт. 

8 
   

13 Сорочка тактична, поліамід  
шт. 

8    

14 Куртка польова зимова, Goretex  
шт. 

8    

15 Брюки польові утеплені, важка суміш 
тканин 

 
шт. 

8 
   

16 Рукавички тактичні зимові   
шт. 

8    

17 Черевики зимові, водонепроникні  
шт. 

8    

18 Ремінь універсальний  
шт. 

8    

19 Рюкзак   
шт. 

8    

20 Костюм-дощовик (куртка, брюки)   
шт. 

8    

21 Нарукавна/нагрудна емблема працівника 
служби держохорони ПЗФ 

 
шт. 

8 
   



22 Нарукавна емблема ПТ  
шт. 

8    

23 Особистий жетон працівника служби 
держохорони ПЗФ 

 
шт. 

8 
   

24 Нагрудна табличка  
шт. 

8    

25 Кокарда вишита  
шт. 

8    

26 
Виготовлення сігнального варіанту 
комплекту літнього та зимового 
службового однострою 

 

послуга 

3 
   

27 
Прикріплення знаків приналежності до 
Служби державної охорони та природно-
заповідної території 

 

послуга 

136 
   

28 

Збір інформації щодо розмірів пілотної 
ПТ, розробка необхідних розмірів для 
чоловіків та жінок, а також оцінка якості 
службового однострою після 
використання протягом зимового та 
літнього сезонів 

 

послуга 

1 

   

Всього   

• Колонка 3 заповнюється надавачем послуг та повинна містити детальну інформацію що пропонується (наприклад слова “відповідає” або “так” не достатньо)  
 
Ми розуміємо, що якщо ми не в змозі відповісти без затримки після отримання повідомлення про присудження контракту, або якщо надана інформація 
виявилася неправдивою, то рішення щодо присудження контракту буде вважатися недійсним та анульованим. 
 
Щиро Ваш, 
_____________________________________________  Підпис уповноваженого представника юридичної особи 
 
_____________________________________________  ПІБ та посада уповноваженого представника юридичної особи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДОДАТОК 3 

 
Декларація Зобов’язання 

Довідкова назва Заявки / Пропозиції / Контракту:  NT-2019-8-Goods-Uniforms-Lot1  ("Контракт") 

Дo:  AHT GROUP AG   (“Агенції виконавця проекту”) 
 
1.  Ми визнаємо та погоджуємось, що Кредитна установа для відбудови ("KfW") фінансує проекти Агенції 

виконавця проекту (“АВП”)1 за умов, викладених у Угоді про фінансування, яку він уклав із АВП. Як 
наслідок, між KfW та нашою компанією, нашим спільним підприємством (СП) або нашими 
субпідрядниками згідно з Контрактом, не існує жодних правових відносин. АВП несе виключну 
відповідальність за підготовку та реалізацію тендерного процесу та виконання Контракту. 

2.  Цим засвідчуємо, ні ми, ні жоден з наших членів правління чи законних представників, або ж інший 
член нашого спільного підприємства, включаючи субпідрядникив відповідно до Контракту, не мають 
жодної з наведених нижче ситуацій: 

2.1) банкрутства, закриття або припинення нашої діяльності, адміністрування нашої діяльності 
судами, прийняття рішень, реорганізація або перебування в будь-якій аналогічній ситуації; 

2.2) засудження остаточним рішенням чи остаточним адміністративним рішенням або таким, 
що підлягає фінансовим санкціям Організації Об'єднаних Націй, Європейським Союзом чи 
Німеччиною за причетність до злочинної організації, відмивання грошей, злочини, пов'язані з 
тероризмом, дитячу працю чи торгівлю людьми; цей критерій виключення також застосовується 
до юридичних осіб, більшість акцій яких належать або фактично контролюються фізичними чи 
юридичними особами, які самі підлягають таким переконанням чи санкціям; 

2.3) засудження остаточним рішенням суду або остаточним адміністративним рішенням 
судом, Європейським Союзом, національними органами в країні-партнері або Німеччині за 
неприйнятну практику у зв'язку з тендерним процесом або виконанням контракту або за 
порушення, що впливає на Фінансові інтереси ЄС (у випадку такого переконання Заявник або 
Учасник торгів додають до цієї Декларації про зобов’язання підтверджуючу інформацію, яка 
свідчить про те, що це переконання не має значення в контексті цього Договору та що вжито 
відповідних заходів щодо відповідності) ; 

2.4) протягом останніх п'яти років мало місце розірвання договору за значне або постійне 
невиконання наших договірних зобов'язань під час періоду його виконання, за винятком випадків, 
коли це рішення було оскаржено, або вирішення спорів все ще очікує чи не підтвердило повне 
врегулювання; 

2.5) не виконання відповідних фіскальних зобов'язань щодо сплати податків відповідно до 
правових положень будь-якої країни, в якій ми знаходимось, або країни-замовника; 

2.6) рішення Світового банку або будь-якої іншої міжнародної фінансової установи щодо 
виключення, та перебування у списку на веб-сайті http://www.worldbank.org/debarr, а також у 
відповідних переліках будь-якої іншої міжнародної фінансової установи (у випадку, якщо подібна 
ситуація має місце, заявник або претендент повинен додати до цієї Декларації про 
зобов’язання необхідні документи, які підтверджують, що це засудження не є актуальним в 
контексті цього Договору та що в результаті були прийняті відповідні заходи); чи 

2.7) подавши фальшиві документи або вчинивши хибне подання у документації, що 
вимагається в рамках  цієї тендерної процедури. 

3.  Цим ми засвідчуємо, що ні ми, ні будь-які учасники нашого спільного підприємства, ні будь-які наші 
субпідрядники, у даному Контракті не перебувають у жодній із таких ситуацій конфлікту інтересів: 

3.1) є афілійованою компанією, що знаходиться під контролем АВП або акціонером, який 
контролює АВП, якщо конфлікт інтересів, який виникає, не доведений до відома KfW та 
невирішений; 

3.2) має ділові або сімейні відносин із співробітниками АВП, які беруть участь у процесі 
закупівель або нагляду за отриманим договорем, якщо конфлікт інтересів, який виникає, не 
доведений до відома KfW та невирішений; 

3.3) є контрольованим або контролює іншого претендента або консультанта, або є під 
спільним контролем з іншим претендентом або консультантом, або одержує або отримує субсидії 
безпосередньо чи опосередковано іншому претенденту або консультанту, який має такого ж 
законного представника, як і інший претендент або консультант, що підтримує прямі або непрямі 
контакти з іншим претендентом або консультантом, який дозволяє нам мати або надавати доступ 

 
1 АВП означає покупця, роботодавця, клієнта, залежно від конкретних випадків, для закупівлі Консалтингових 
послуг, робіт, устаткування, товарів або неконсультаційних послуг. 



 
до інформації, що міститься у відповідних заявках або пропозиціях, що впливають на них або 
впливають на рішення АВП; 

3.4) займається наданням консультаційних послуг, що за своїм характером можуть суперечити 
завданням, які ми будемо виконувати для АВП; 

3.5) у випадку закупівлі робіт, устаткування та товарів: 

i.Готувати чи бути пов'язаним з консультантом, який підготував специфікації, креслення, 
розрахунки та іншу документацію, яка буде використовуватись в процесі закупівель цього 
Контракту; 

ii.Бути найманим на роботу (або бути запропонованим, щоб прийняли на роботу) нами або 
будь-ким з наших афілійованих компаній, здійснювати нагляд за діяльністю або перевіркою 
для цього Контракту; 

4. Якщо ми є державною організацією та змагаємось у процесі закупівель, мі засвідчуємо, що ми 
юридично та фінансово незалежні та діємо згідно з комерційними законами та нормами. 

5. Ми зобов'язуємось довести до відома АВП, який повідомить KfW, про будь-які зміни в ситуації, що 
стосується пунктів 2-4, наведених вище. 

6. У контексті процесу закупівель та виконання відповідного Контракту: 
6.1) ані ми, ані хтось із членів нашого Спільного підприємства, ані хтось із наших 
субпідрядників за Контрактом не займалися або не будемо брати участь у будь-якій санкційній 
практиці під час тендерного процесу, а у випадку, присудження рішення підписання Контракту, не 
будемо брати участь у будь-якій санкційній практиці під час виконання Контракту.  

6.2) ні ми, ні будь-хто з членів нашого Спільного підприємства чи хтось із наших 
субпідрядників за Контрактом не купуватимемо та не постачатимемо будь-яке обладнання, ані не 
працюватимемо в будь-яких секторах під ембарго Організації Об'єднаних Націй, Європейського 
Союзу чи Німеччини; і 

6.3) ми беремо на себе зобов’язання виконувати та забезпечувати, щоб наші субпідрядники та 
основні постачальники відповідно до Контракту відповідали міжнародним екологічним та трудовим 
стандартам, що відповідають законам та нормам, застосовуваним у країні виконання Договору та 
основоположним конвенціям Міжнародної організації праці (МОП)2 та міжнародним екологічним 
договорам. Більше того, ми застосовуватимемо заходи щодо зменшення екологічних та 
соціальних ризиків, коли це визначено у відповідних планах управління екологічним та соціальним 
управлінням або інших подібних документах, наданих АВП, і, у будь-якому випадку, 
застосовуватимемо заходи щодо запобігання сексуальній експлуатації та жорстокому поводженню 
та ґендерному насильству. 

7. У разі присудження Контракту ми, а також всі члени наших партнерів та субпідрядників у рамках 
Договору (i) на вимогу надаватимуть інформацію, що стосується тендерного процесу та виконання 
Договору та (ii) дозволити АВП та KfW або аудитору, призначеному будь-яким з них, а у випадку 
фінансування Європейським Союзом також європейським установам, що мають компетенцію за 
законодавством Європейського Союзу, перевіряти відповідні рахунки, записи та документи, дозволяти 
проведення перевірок на місці та забезпечення доступу до сайтів та відповідного проекту. 

8. У разі присудження Контракту ми, а також усі наші партнери та субпідрядники у рамках Договору 
зобов’язуємось зберігати вищезазначені записи та документи відповідно до чинного законодавства, 
але у будь-якому випадку принаймні шість років з дата виконання або розірвання Договору. Наші 
фінансові операції та фінансова звітність підлягають аудиторським процедурам відповідно до чинного 
законодавства. Крім того, ми погоджуємось, що наші дані (включаючи персональні дані), отримані у 
зв'язку з підготовкою та впровадженням тендерного процесу та виконанням Контракту, зберігаються та 
обробляються відповідно до чинного законодавства країни АВП та KfW. 

 
ПІБ: ____________________________ в якості: ____________________________ 
Належним чином уповноважений/а підписатись та від його імені3:__________________ 
 
 
Підпис:      Дата:   

 

 

  

 
2 У випадку, якщо конвенції МОП не були повністю ратифіковані чи не впроваджені в країні роботодавця, Заявника / Учасника 

/ Підрядника, на задоволення Роботодавця та KfW, пропонує  вживати відповідних заходів у дусі зазначених конвенцій МОП 
стосовно: a) скарги працівників на умови праці та умови роботи, б) дитячу працю, в) примусову працю, г) організації робітників 
та д) недискримінацію. 
3 У випадку спільного підприємства, вставте назву спільного підприємства. Особа, яка підпише заявку, тендер або пропозицію 
від імені заявника/апліканта додає довіреність від заявника / апліканта. 



 

Declaration of Undertaking 

Reference name of the Application/Offer/Contract:  NT-2019-8-Goods-Uniforms-Lot1  ("Contract")4 

To:                            AHT GROUP AG ("Project Executing Agency") 

1. We recognise and accept that KfW only finances projects of the Project Executing Agency (“PEA”)5 
subject to its own conditions which are set out in the Funding Agreement it has entered into with the 
PEA. As a matter of consequence, no legal relationship exists between KfW and our company, our Joint 
Venture or our Subcontractors under the Contract. The PEA retains exclusive responsibility for the 
preparation and implementation of the Tender Process and the performance of the Contract.  

2. We hereby certify that neither we nor any of our board members or legal representatives nor any other 
member of our Joint Venture including Subcontractors under the Contract are in any of the following 
situations:  

2.1) being bankrupt, wound up or ceasing our activities, having our activities administered by courts, 
having entered into receivership, reorganisation or being in any analogous situation;6 

2.2) convicted by a final judgement or a final administrative decision or subject to financial sanctions 
by the United Nations, the European Union or Germany for involvement in a criminal organisation, 
money laundering, terrorist-related offences, child labour or trafficking in human beings; this 
criterion of exclusion is also applicable to legal Persons, whose majority of shares are held or 
factually controlled by natural or legal Persons which themselves are subject to such convictions or 
sanctions; 

2.3) having been convicted by a final court decision or a final administrative decision by a court, the 
European Union, national authorities in the Partner Country or in Germany for Sanctionable Practice 
in connection with a Tender Process or the performance of a Contract or for an irregularity affecting 
the EU’s financial interests (in the event of such a conviction, the Applicant or Bidder shall attach to 
this Declaration of Undertaking supporting information showing that this conviction is not relevant in 
the context of this Contract and that adequate compliance measures have been taken in reaction); 

2.4) having been subject, within the past five years to a contract termination fully settled against us 
for significant or persistent failure to comply with our contractual obligations during such Contract 
performance, unless this termination was challenged and dispute resolution is still pending or has 
not confirmed a full settlement against us; 

2.5) not having fulfilled applicable fiscal obligations regarding payments of taxes either in the 
country where we are constituted or the PEA's country; 

2.6) being subject to an exclusion decision of the World Bank or any other multilateral development 
bank and being listed on the website http://www.worldbank.org/debarr or respectively on the 
relevant list of any other multilateral development bank (in the event of such exclusion, the Applicant 
or Bidder shall attach to this Declaration of Undertaking supporting information showing that this 
exclusion is not relevant in the context of this Contract and that adequate compliance measures 
have been taken in reaction); or 

2.7) being guilty of misrepresentation in supplying the information required as condition to 
participation in this Tender Procedure. 

3. We hereby certify that neither we, nor any of the members of our Joint Venture or any of our 
Subcontractors under the Contract are in any of the following situations of conflict of interest:  

3.1) being an affiliate controlled by the PEA or a shareholder controlling the PEA, unless the 
stemming conflict of interest has been brought to the attention of KfW and resolved to its 
satisfaction; 

3.2) having a business or family relationship with a PEA's staff involved in the Tender Process or 
the supervision of the resulting Contract, unless the stemming conflict of interest has been brought 
to the attention of KfW and resolved to its satisfaction; 

3.3) being controlled by or controlling another Applicant or Bidder, or being under common control 
with another Applicant or Bidder, or receiving from or granting subsidies directly or indirectly to 
another Applicant or Bidder, having the same legal representative as another Applicant or Bidder, 
maintaining direct or indirect contacts with another Applicant or Bidder which allows us to have or 

 
4 Capitalised terms used, but not otherwise defined in this Declaration of Undertaking have the meaning given to such term in KfW’s 

“Guidelines for the Procurement of Consulting Services, Works, Goods, Plant and Non-Consulting Services in Financial Cooperation 
with Partner Countries”. 
5 The PEA means the purchaser, the employer, the client, as the case may be, for the procurement of Consulting Services, Works, 
Plant, Goods or Non-Consulting Services. 

 



 
give access to information contained in the respective Applications or Offers, influencing them or 
influencing decisions of the PEA; 

3.4) being engaged in a Consulting Services activity, which, by its nature, may be in conflict with the 
assignments that we would carry out for the PEA; 

3.5) in the case of procurement of Works, Plant or Goods: 

i. having prepared or having been associated with a Person who prepared specifications, 
drawings, calculations and other documentation to be used in the Tender Process of this 
Contract; 

ii. having been recruited (or being proposed to be recruited) ourselves or any of our affiliates, 
to carry out works supervision or inspection for this Contract; 

4. If we are a state-owned entity, and compete in a Tender Process, we certify that we have legal and 
financial autonomy and that we operate under commercial laws and regulations. 

5. We undertake to bring to the attention of the PEA, which will inform KfW, any change in situation with 
regard to points 2 to 4 here above.  

6. In the context of the Tender Process and performance of the corresponding Contract: 

6.1) neither we nor any of the members of our Joint Venture nor any of our Subcontractors under 
the Contract have engaged or will engage in any Sanctionable Practice during the Tender Process 
and in the case of being awarded a Contract will engage in any Sanctionable Practice during the 
performance of the Contract;  

6.2) neither we nor any of the members of our Joint Venture or any of our Subcontractors under the 
Contract shall acquire or supply any equipment nor operate in any sectors under an embargo of the 
United Nations, the European Union or Germany; and 

6.3) we commit ourselves to complying with and ensuring that our Subcontractors and major 
suppliers under the Contract comply with international environmental and labour standards, 
consistent with laws and regulations applicable in the country of implementation of the Contract and 
the fundamental conventions of the International Labour Organisation7 (ILO) and international 
environmental treaties. Moreover, we shall implement environmental and social risks mitigation 
measures when specified in the relevant environmental and social management plans or other 
similar documents provided by the PEA and, in any case, implement measures to prevent sexual 
exploitation and abuse and gender based violence. 

7. In the case of being awarded a Contract, we, as well as all members of our Joint Venture partners and 
Subcontractors under the Contract will, (i) upon request, provide information relating to the Tender 
Process and the performance of the Contract and (ii) permit the PEA and KfW or an auditor appointed 
by either of them, and in the case of financing by the European Union also to European institutions 
having competence under European Union law, to inspect the respective accounts, records and 
documents, to permit on the spot checks and to ensure access to sites and the respective project. 

8. In the case of being awarded a Contract, we, as well as all our Joint Venture partners and 
Subcontractors under the Contract undertake to preserve above mentioned records and documents in 
accordance with applicable law, but in any case for at least six years from the date of fulfillment or 
termination of the Contract. Our financial transactions and financial statements shall be subject to 
auditing procedures in accordance with applicable law. Furthermore, we accept that our data (including 
personal data) generated in connection with the preparation and implementation of the Tender Process 
and the performance of the Contract are stored and processed according to the applicable law by the 
PEA and KfW. 

 

 

Name:  _________________________________  In the capacity of:  ___________________________  

Duly empowered to sign in the name and on behalf of8: ________________________________________  
 
Signature:    Dated:  

 
7 In case ILO conventions have not been fully ratified or implemented in the Employer’s country the Applicant/Bidder/Contractor shall, 
to the satisfaction of the Employer and KfW, propose and implement appropriate measures in the spirit of the said ILO conventions 
with respect to a) workers grievances on working conditions and terms of employment, b) child labour, c) forced labour, d) worker’s 
organisations and e) non-discrimination. 

8 In the case of a JV, insert the name of the JV. The person who will sign the application, bid or proposal on behalf of the 
Applicant/Bidder shall attach a power of attorney from the Applicant/Bidder. 

 



 

ДОДАТОК 4 

 

 
Технічне Завдання 

Проект 
 
 

Support to Nature Protected Areas in Ukraine”, BMZ No.:2011.6612.3 and 
2013.6588.1 

Тип 
 

Закупівля товарів 

Назва 
 
 
 

Комплект повсякденного однострою для працівників служби державної 
охорони природно-заповідного фонду України  

Скорочена назва 
 

Уніформа для служби держохорони ПЗФ 
 

Посилання 
 

NT-2019-8-Goods-Uniforms 

1. Тип закупівлі 

Лот 1: Виготовлення повсякденного літнього та зимового однострою (далі – уніформа) для 

працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України (далі – служба 

держохорони ПЗФ) на основі нового офіційного дизайну МЕЗД. Забезпечення форменим одягом 

одного цільового природно-заповідного об’єкта проекту «Підтримки природно-заповідних територій в 

Україні» (Природний заповідник «Горгани»,  Яворівський національний природний парк), включаючи 

розміщення логотипу природно-заповідного об’єкта та нового логотипу служби державної охорони 

природно-заповідного фонду України. Постачальник товарів повинен виготовити повний пілотний 

набір форменого одягу в рамках процесу відбору. Виходячи з найкращої якості, дизайну та 

придатності пілотного набору, обирається кінцевий підрядник. Щоб компенсувати значні технічні 

зусилля та затрати, всі постачальники товарів, що беруть участь у процесі відбору, отримують 

відшкодування в розмірі 1 000 євро за виробництво пілотного набору форменого одягу. 

2. Передумова 

Проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» сприяє збереженню виняткової 

природної спадщини Карпатських гір, яка охоплює великі осередки природних ландшафтів, 

включаючи праліси, що робить їх осередком поширення багатьох рідкісних європейських видів 

рослин і тварин. 

Проект реалізується в рамках Німецького Фінансового Співробітництва (FC) і фінансується Банком 

Розвитку KfW. Міністерство екології та природних ресурсів України (МЕЗД) бере на себе повну 

відповідальність за впровадження та функціонування проекту. Компанія АГТ ГРУП АГ (АГТ) у 

співпраці з WWF Дунайсько-Карпатською Програмою, Франкфуртським зоологічним товариством 

(FZS) та Українським товариством охорони птахів (USPB) виграли тендер та  уклали контракт з 

банком KfW від імені МЕЗД для виконання цього проекту в якості консультанта реалізації проекту.  

Реалізація проекту сприятиме збереженню біорізноманіття в Україні. Його мета спрямована на 

вдосконалення управлінської та природоохоронної роботи в межах обраних природно-заповідних 

територій в Україні. Проект буде надавати технічну підтримку, а також допомогу з метою покращення 

інфраструктури природно-заповідних територій (наприклад, транспорт для інспекторів з охорони 

природно-заповідного фонду, будівництво гостьових будинків, інфо-центрів і т.д.). Проект 

зосереджує свою діяльність в Українських Карпатах: сім з восьми проектних територій розташовані в 

Карпатському регіоні України. Термін реалізації проекту становить шість років. 



 

3. Мета інтервенції 

Професійний зовнішній вигляд служби держохорони ПЗФ, а також працівників ВНР ПЗФ є 

необхідною умовою їхньої успішної діяльності. На даний момент в Україні не існує єдиного стандарту 

форменого одягу в системі природно-заповідного фонду. Крім того, в минулі роки через скорочення 

державного бюджету не було достатньо коштів для забезпечення служби держохорони ПЗФ та інших 

працівників, ані літнім, ані зимовим форменим одягом. Така ситуація призвела до розчарування 

працівників ПЗФ та погіршення іміджу природоохоронних територій. 

 
Рис. 1. Служба держохорони ПЗФ показує різноманітність форменого одягу. 

 

МЕЗД з допомогою Франкфуртського зоологічного товариства у 2016 році запропонував та 

затвердив новий дизайн форменого одягу для служби держохорони ПЗФ. Повний дизайн форменого 

одягу представлений в Додатку 2. Цей проект не був реалізований через вищезазначений брак 

коштів. 

Проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» повинен покращити управління 

вісьмома цільовими ПТ. Загальний дизайн уніформи є важливим елементом вдосконаленої 

діяльності служби держохорони ПЗФ, а отже, і пріоритетною інвестицією для Проекту. Новий дизайн 

пройде апробацію, а потім буде представлений для решти ПТ України для використання на 

національному рівні. 

Цей тендер має на меті забезпечити один природно-заповідний об’єкт з відносно малою кількістю 

персоналу (Природний заповідник «Горгани») повним набором зимової та літньої уніформи для того, 

щоб протестувати дизайн та якість одягу, перш ніж розпочати проведення великої закупівлі. 

Дана процедура практикується в багатьох європейських національних парках. 

Закупівля має статус пілотного заходу. Буде проведено апробацію якості та функціональності 

уніформи перед проведенням великого тендеру закупівлі уніформи для усіх восьми цільових ПТ 

Проекту. 

Закупівля пропонується з метою: 

- Забезпечення ПЗ «Горгани» прототипом уніформи на дві різні пори року (літо і зима) і 

відповідним обладнанням; 

- Проведення оцінки уніформи (якість, практичність тощо) у двох вищезгаданих природно-

заповідних об’єктах, результати якої використаються для створення пропозицій щодо 

вдосконалення одягу та надання цих пропозицій постачальнику товарів; 



 

- Надання Консультанту повного набору специфікацій, таблиць розмірів і стандартів якості 

(для тканин тощо) як основу для придбання уніформи для всіх восьми цільових ПТ. 

4. Очікувані результати 

4.1. Кількісні результати 

Постачальник товарів повинен виготовити та забезпечити службу держохорони ПЗФ (ПЗ 

«Горгани») такою уніформою: 

 

 
 

4.2. Якісні результати 

Лот 1: 
- Визначити вимоги до розмірів уніформи ПЗ «Горгани» для цього лоту, розробити 

розмірну сітку для чоловіків та жінок. 

- Виготовити комплекти літньої та зимової уніформи на основі нового дизайну МЕЗД 

(див. Додаток 2) та забезпечити ним службу держохорони ПЗФ (ПЗ «Горгани»). 

Quantity, pcs

Rangers

Summer uniforms, according to  Annex 2  

1 Summer hat Кепі 8

2 Boonie Hat Капелюх польовий 8

3 light summer jacket, heavy cotton Куртка тактична, важка бавовна 8

4
Between seasons/summer uniform jacket, 

softshell material
Куртка тактична демісезонна, матеріал softshell 8

5 Summer long trousers, heavy cotton/mix with polyamid
Брюки тактичні, важка бавовна/змішана з 

поліамідом
8

6 Long sleeved leightweight shirt, cotton Сорочка з довгим рукавом, бавовна 8

7 T-Shirt, cotton with elasthan
Фуфайка з короткими рукавами, бавовна з 

еластаном 
8

8 Polo shirt, cotton with elasthan Теніска, бавовна з еластаном 8

9 singlet shirt, cotton Синглет, бавовна 8

10  long sleeved thin fleece /shirt, polyamid Сорочка тактична, поліамід 8

11 Low ankle outdoor and waterproof field shoes Водонепроникні польові напівчеревики  8

Winter uniforms according to  Annex 2

1 Fleece hat, polyamid Шапка флісова, поліамід 8

2 Shirt (heavy fabric) with long sleeves, heavy cottonСорочка з довгим рукавом, важка бавовна 8

3 Fleece jacket (heavy fabric), polyamid Сорочка тактична, поліамід 8

4 Winter jacket, padded, Goretex Куртка польова зимова, Goretex 8

5 Winter (padded) uniform trousers, heavy mix fabricБрюки польові утеплені, важка суміш тканин 8

6 Winter mittens/gloves Рукавички тактичні зимові 8

7 Winter boots, outdoor field and waterproof Черевики зимові, водонепроникні 8

Gear and equipment, according to Annex 2

1 Belt, universal Ремінь універсальний 8

2 field daypack Рюкзак 8

3 Outer costume-raincoat (jacket, trousers) Костюм-дощовик (куртка, брюки) 8

Applications, according to Annex 2 and 3

1 Ranger sleeve/chest emblem
Нарукавна/нагрудна емблема працівника служби 

держохорони ПЗФ
8

2 PA sleeve emblem Нарукавна емблема ПТ 8

3 Personal name badge
Особистий жетон працівника служби 

держохорони ПЗФ
8

4 Badge with job title Нагрудна табличка 8

5 Nature Reserve Fund badge Кокарда вишита 8

# Items Items (Ukrainian titles)



 

- Нанесення логотипів ПТ і логотипу служби держохорони ПЗФ на кожен комплект 

одягу на основі запропонованого дизайну МЕЗД. 

- Проведення оцінки уніформи (якість, практичність тощо) після завершення одного 

зимового та літнього сезону, а також розробка рекомендацій щодо дизайну, розміру, 

тканин та інших елементів на основі проведеної оцінки. 

- Надання Консультанту повного набору специфікацій (інформаційний лист), технічного 

креслення (вигляд спереду і ззаду), системи вимірювання, положення нашивок/інших 

елементів, розмірної сітки і стандартів якості (тип тканин, склад, вага, виготовлення, 

колір тощо) як основу для придбання уніформи для всіх восьми цільових ПТ. 

 

5. Календар виконання 

Загальний робочий період – 9 місяців після підписання контракту. 

Завдання 2019/2020 

 С В Ж Л Г С Л Б К Т Ч Л 

1. Подання та затвердження 
закупівлі 

 X           

2. Доставка та тестування 
уніформи/ 

 X X X X X       

3. Оцінка та надання специфікацій       X X X    

 

6. Мінімальна кваліфікація постачальника товарів 

 
Постачальник товарів повинен: 

- Діяти як юридична особа, яка зареєстрована в Україні і яка має необхідний кадровий 

потенціал для надання вищеописаних послуг ПЗ. 

- Мати більш ніж п'ятирічний досвід роботи у сфері виробництва важкої польової уніформи для 

зовнішнього використання, переважно для охоронних органів або приватного сектору 

безпеки. 

 
 
Додаток 1: Специфікації для нового дизайну уніформи, підготовленого МЕЗД 
Додаток 2: Корпоративний дизайн 

 

 
 
 
 


