
Українська Асоціація 
Центрів Підтримки Бізнесу

Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 2, оф.107, а/с 400
Дирекція: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська 51/1
Тел: (0512) 47-84-52, (067) 234 06 77

Вих.№ 05-03  від  05 березня 2021 року

Керівнику 
Поліграфічного підприємства

ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» на виконання Проекту 
BSB 757 ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin - CREA – 
CENTERS” / “Розвиток культурних та креативних індустрій в басейні Чорного моря. - 
КРЕА – ЦЕНТРИ” запрошує підприємства, які надають поліграфічні послуги взяти 
участь у відкритому конкурсі на надання  поліграфічних послуг згідно наступного 
Запиту:

ЗАПИТ 
цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування:  ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

              "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ”(УАЦПБ)
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26112446
1.3. Місцезнаходження: вул. Потьомкінській 51/1, м. Миколаїв

        1.4. Реєстраційний рахунок замовника: UA743264610000026005302204258 (UAH), 
Філія- Миколаївське обласне управління АТ   "Ощадбанк"

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада , номер телефону та телефаксу із зазначенням 
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

       Кушнір Лілія Іванівна, бухгалтер, Голова тендерного комітету, тел. (0512)478438, 
тел. (050)665-17-77, e-mail: 0506651777@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: до 126200 грн. виконання поліграфічних робіт на протязі 2021-
2022рр..

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація 
про закупівлю.  https://uabsc.org/

4. Інформація про предмет закупівлі:
         -код ДК 021:2015 - 22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники.
         -код ДК 021:2015 -22150000-6 Брошури.
       4.1. Найменування предмета закупівлі.

-Код ДК 021:2015 - 22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники.    
В виготовлення поліграфічної продукції входить: розробка макету постеру, верстка 
макету,  друк макету. Розробка макету газетного вкладишу, верстка макету,  друк макету,  
налагодження розповсюдження разом з газетним  виданням не менше 5000 екземплярів в 
рамках реалізації проекту - BSB 757 ”Developing Cultural and Creative Industries in  the 
Black Sea Basin - CREA – CENTERS” / “Розвиток культурних та креативних індустрій    в   
басейні Чорного моря. - КРЕА – ЦЕНТРИ”

     -Код ДК 021:2015 -22150000-6 Брошури. В виготовлення поліграфічної продукції 
входить:   розробка макету брошури 2 видів, верстка макету,  друк макету в рамках 
реалізації проекту-  BSB 757 ”Developing Cultural and Creative  Industries in the Black Sea 



Basin - CREA –   CENTERS” / “Розвиток культурних та креативних  індустрій в басейні 
Чорного моря. -   КРЕА – ЦЕНТРИ”.

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання 
цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші 
параметри.
Виконавець надасть Замовнику професiйнi послуги з видання поліграфічної продукції за 
Грантовим контрактом BSB 757 ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea 
Basin - CREA – CENTERS” за перiод з дати підписання контракту  по 31.12.2022 р., а саме:

- Розробка макету постеру, верстка макету,  друк макету. Вимоги до друку:  
односторонній кольоровий принт (розмір:1000 х 750 мм) матова мелована бумага 130-
180 гр/м по 50 шт. 2 рази, всього 100 шт. за весь період 2021-2022 роки. 

- Розробка макету газетного вкладишу, верстка макету,  друк макету,   
налагодження розповсюдження разом з газетним  виданням не менше 5000 
екземплярів. Вимоги до друку:  двохсторонній кольоровий принт  розміру 216 х 
279мм.,  матова мелована бумага 90-120 гр/м ., 8 тиражів за весь період 2021-
2022роки.

-      Розробка макету брошури 2 видів, верстка макету,  друк макету. Вимоги до друку: 
брошура 4 сторінки двостороння: кольоровий принт (розмір 210 х 403 мм), матова 
мелована бумага 100-120 гр/м. по 1000 шт. 2 рази, всього 2000 шт. за весь період 2021-
2022 роки.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: вул. Потьомкінська 51/1, м. 

Миколаїв.
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: згідно з умовами договору. 
5. Основні умови договору:

За Договором Виконавець приймає на себе зобов’язання по виготовленню поліграфічної 
продукції за індивідуальним замовленням , наданим Замовником, предметом закупівлі є Код 
ДК 021:2015 - 22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники, код ДК 
021:2015 -22150000-6 Брошури. Продукція має виготовляться в рамках реалізації проекту-  
BSB 757 ”Developing Cultural and Creative  Industries in the Black Sea Basin - CREA –   
CENTERS” / “Розвиток культурних та креативних  індустрій в басейні Чорного моря. -  
 КРЕА – ЦЕНТРИ”.
           6. Строк дії цінових пропозицій: до 25 березня 2021 року.

7. Подання цінових пропозицій.
7.1. Місце та спосіб подання: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ”, вул. Потьомкінська 
51/1, м. Миколаїв, цінові пропозиції подаються в письмовому вигляді.

7.2. Строк: до 25 березня 2021 року.
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце: ТОВ «Центр підтримки бізнесу»,  вул. Потьомкінська 51/1, м. Миколаїв.
8.2. Дата: 25 березня 2021 року.
8.3. Час:.16.00 за Київським часом.
9. Додаткова інформація. Відсутня.

З повагою,

Лілія Кушнір

Голова тендерного комітету 
Української Асоціації Центрів Підтримки Бізнесу(УАЦПБ)


