
Оголошення про аналіз цінових пропозицій в рамках проекту № №133-

GF-20 «Розбудова інноваційних підходів щодо якісних медико-

соціальної допомоги для ЛВНІ та розширення послуг зменшення 

шкоди» за підтримки МБФ Альянс громадського здоров’я. 

БО БФ «ВОЛНА» запрошує для подання цінових пропозицій. 

Зацікавлених постачальників послуг просимо надати пропозиції 
на електронну адресу info@volna.in.ua із позначкою «Цінові пропозиції 
щодо постачання техніки». 

Пропозиції приймаються до 23.11.2020 року  

З відібраним постачальником буде заключено договір до 25.11.2020 

Найменування 
Од. 

вимірювання 
     

Кількість 

Комп’ютер 
:Комп’ютер Core 
i3 4150/ Mb 
Asus/ddr3 
4Gb/Hdd 500Gb 
7200 rpm/DVD-
RW/400W 
Клавіатура usb 
Миша usb 

Монітор 203V5L 
1600 х 900 
Джерело 
Безперебійного 
Живлення  Eaton 
850VA 
Wi-Fi приймач 
(комп’ютер 
повинен бути 
готовий для 
використання з 
установленою 
системою та 
програмами для 
роботи офісу) 

шт 

     

1 

вайфай роутер 
(кількість антен 3) 

шт 
     

1 

Смарт ТВ 45-50 
діагональ 

шт 
     

1 

кронштейн під ТВ   шт      1 
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року 

Умови виконання договору до 15.12.2020 року 

БО БФ «ВОЛНА» не коментує рішення про відбір постачальника, але 

гарантує проведення аналізу цінових пропозицій на основі чесності та 

прозорості. 

 

  

 

  



Оголошення про аналіз цінових пропозицій в рамках проекту № №133-

GF-20 «Розбудова інноваційних підходів щодо якісних медико-

соціальної допомоги для ЛВНІ та розширення послуг зменшення 

шкоди за підтримки МБФ Альянс громадського здоров’я. 

БО БФ «ВОЛНА» запрошує для подання цінових пропозицій. 

Зацікавлених постачальників послуг просимо надати пропозиції 
на електронну адресу info@volna.in.ua із позначкою «Цінові пропозиції 
щодо постачання товарів медичного призначення». 
 

Пропозиції приймаються до 23.11.2020 року 

З відібраним постачальником буде заключено договір до 25.11.2020 

року 

Умови виконання договору до 18.12.2020 року 

БО БФ «ВОЛНА» не коментує рішення про відбір постачальника але 

гарантує проведення аналізу цінових пропозицій на основі чесності та 

прозорості 

Найменування 
Од. 

вимірювання Кількість 

Ємність для промивання шт 1,00 

Ємність для дезінфекції шт 1,00 

Голкоспалювач шт 1,00 

Диспенсер для рідкого мила шт 1,00 

Диспенсер для антисептика шт 1,00 

Диспенсер для паперових рушників шт 1,00 

Дезінфекційний засіб шт 1,00 

Відро для сміття шт 1,00 

Джгут шт 1,00 

бактеріцидний опромінювач шт 1,00 

Васкуляторний сканер шт 2,00 

Роторозширювач (металевий) шт 2,00 

Глюкометр шт 1,00 

Тонометр автомат шт 1,00 

Фонендоскоп шт 1,00 

Електровідсмоктувач шт 1,00 

Язикотримач  шт 2,00 

Одноразова ларенготрахеальна 
трубка   шт 

6,00 

Мішок Амбу   шт 2,00 
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Оголошення про аналіз цінових пропозицій в рамках проекту № №133-

GF-20 «Розбудова інноваційних підходів щодо якісних медико-

соціальної допомоги для ЛВНІ та розширення послуг зменшення 

шкоди за підтримки МБФ Альянс громадського здоров’я. 

БО БФ «ВОЛНА запрошує для подання цінових пропозицій. 

Зацікавлених постачальників послуг просимо надати пропозиції 
на електронну адресу info@volna.in.ua із позначкою «цінові пропозиції 
щодо проведення ремонтних робіт». 

Пропозиції приймаються до 23.11.2020 року 

З відібраним постачальником буде заключено договір до 25.11.2020 

року 

Умови виконання договору до 18.12.2020 року 

БО БФ ВОЛНА не коментує рішення про відбір постачальника, але 

гарантує проведення аналізу цінових пропозицій на основі чесності та 

прозорості 

Проведення ремонтних робіт у м.Полтава 

    
Площа кімнат: 40 м² 
    
Об'єми та перелік робіт 
 

№   Одиниця   
Кількі
сть 

п/п 
Найменування 
робіт і витрат 

виміру 

1 
Шпаклювання стін 

шпаклiвкою "Кнауф" м² 
120 

2 

Фінішне 
шпаклювання стін 

шпаклiвкою "Кнауф" м² 
120 

3 Фарбування стін м² 120 

4 

Придбання та 
встановлення 

унітазу 
шт 1 

5 

Придбання, 
встановлення 

умивальника та 
зміщувача 

шт 1 

6 

Придбання та 
встановлення 

тумби під 
умивальник 

шт 1 
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7 

Придбання та 
встановлення 

пластиково-скляних 
дверей 

м² 2 

8 

Придбання та 
встановлення 

захисних бамперів 
по периметру стін 

шт 25 

9 

Придбання та 
встановлення 
світильників 

шт 5 

10 Жалюзі на вікна шт 2 

11 

Придбання та 
встановлення 

комплекту 
пластикових 
перегородок  

м 25 

12 
Нарізка і установка 

плінтусів 
м 30 

13 

Встановлення 
кронштейну для ТВ 
та встановлення ТВ 

шт 1 

 

 

 

 

Оголошення про аналіз цінових пропозицій в рамках проекту № №133-

GF-20 «Розбудова інноваційних підходів щодо якісних медико-

соціальної допомоги для ЛВНІ та розширення послуг зменшення 

шкоди за підтримки МБФ Альянс громадського здоров’я. 

БО БФ ВОЛНА запрошує для подання цінових пропозицій. 

Зацікавлених постачальників послуг просимо надати пропозиції 
на електронну адресу info@volna.in.ua із позначкою «Цінові пропозиції 
щодо постачання медичного приладдя та меблів». 
Пропозиції приймаються до 30.11.2020 року 

З відібраним постачальником буде заключено договір до 03.12.2020 

року 

Умови виконання договору до 18.12.2020 року 
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БО БФ «ВОЛНА» не коментує рішення про відбір постачальника, але 

гарантує проведення аналізу цінових пропозицій на основі чесності та 

прозорості 

 

Найменування 
Од. 
вимірювання Кількість 

Стіл для проведення медичних 
маніпуляцій шт 

2,00 

Стілець шкіряний(який можна 
обробляти дезрозчином) шт 

4,00 

Кушетка медична шт 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


