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Субпроект "Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб 
системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки “

ЗАПРОШ ЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

№ 8Н-8.3.4 
«Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, газети), 

популяризація веб-сайту та гарячої лінії в ЗМІ»

1. Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку № 8475- 
ІІА на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі 
Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в 
рамках договору, до якого відноситься це запрошення до подання цінових пропозицій 
(далі Запрошення).

2. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА (далі Замовник) цим листом запрошує 
правомочні компанії (юридичні особи) надіслати цінові пропозиції щодо надання 
послуг із інформаційної кампанії (розміщення рекламних та інформаційних матеріалів 
в засобах масової інформації):
- розміщення матеріалів на носіях зовнішньої реклами;
- розміщення аудіо- та теле-матеріалів;
- розміщення друкованих публікацій в друкованих та інтернет ЗМІ.

3. Пропозиції мають бути повними (включати усі позиції) відповідно до цього 
Запрошення. Неповні пропозиції будуть відхилені. Цінові пропозиції оцінюватимуться 
за всіма позиціями та договір буде присуджено компанії, яка запропонувала найменшу 
оцінену вартість всіх позицій.

4. Цінові пропозиції українською мовою за формою, наведеною у Додатку 2 «Цінова 
пропозиція», а також додаткові відомості мають надсилатися за такою адресою:
Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА 
16 Липня. 38, Рівне, 33028, Україна 
Канцелярія, другий (2) поверх.



До уваги: Юрія Осіпчука, начальника управління охорони здоров'я, заступника голови 
Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг 
До уваги: Віктора Іськіва, секретаря Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та 
неконсультаційних послуг 
Тел. +380 (0362) 26-67-34
або на електронну пошту: rivnegus@gmail.com копія на rivne@wb.moz.gov.ua та 
operator.rouoz@ gmail.com .

5. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Замовником за адресою, вказаною в п. 4 
вище встановлюється: 7 грудня 2017 року , до 11:00 за місцевим часом. Цінова 
пропозиція за формою, що додається, може подаватися особисто, листом або 
електронною поштою за адресою, вказаною вище.

6. Будь ласка, надайте Ваші цінові пропозиції відповідно до вказівок нижче та відповідно 
до Договору, що додається. «Технічне завдання та обсяг послуг», що додається, є 
складовою частиною Договору.

(i) Ц І Н И .  Цінова пропозиція може бути надана в будь-якій валюті країн-членів 
МБРР або сумі цін у декількох валютах. Податки повинні бути вказані окремо.

(ii) О Ц І Н К А  П Р О П О З И Ц І Й .  Пропозиції, які визнані такими, що 
задовольняють технічним вимогам Запрошення, оцінюватимуться шляхом 
порівняння загальної ціни пропозиції, як вказано в п. (і) вище.

З метою оцінки та порівняння валюту цінової пропозиції буде конвертовано у 
валюту країни Замовника (гривню) за курсом, встановленим Національним банком 
України (http://www.bank.gov.ua). Датою визначення курсу обміну вважатиметься 
день кінцевого терміну подання пропозицій, зазначеного в п. 5 цього Запрошення 
до подання цінових пропозицій.

При оцінці пропозицій, Замовник визначить для кожній ціновій пропозиції 
оціночну вартість шляхом корегування цінової пропозиції з метою виправлення 
арифметичних помилок таким чином:

а) якщо у будь-якому місці є невідповідність між сумою цифрами та прописом, 
сума прописом буде вважатися вірною;
б) якщо у будь-якому місці є невідповідність між ціною за одиницю та 
загальною сумою, яка обчислюється шляхом перемноження ціни за одиницю 
на кількість, ціна за одиницю буде вважатися вірною;
в) якщо Виконавець відмовиться прийняти вказані корегування, його цінова 
пропозиція буде відхилена.

( i i i )  П Р И С У Д Ж Е Н Н Я  Д О Г О В О Р У .  Договір присуджуватиметься фірмі, яка 
запропонує найнижчу загальну ціну. З обраним Виконавцем буде укладено договір 
(далі -  Договір). Форма договору наведена в Додатку 3 «Договір».

(iv) ТЕРМ ІН ЧИННОСТІ ПРОПОЗИЦІЙ . Запропоновані цінові пропозиції 
повинні бути чинними протягом сорока п’яти (45) днів від дати кінцевого терміну 
отримання пропозицій, встановленої в п. 5 цього Запрошення.

(v) Детальнішу інформацію можна отримати за адресою вул. 16 Липня, 38, м. Рівне, 
33028, Україна, 2 поверх (офіс Групи консультаційної підтримки Субпроекту (ГКПС)) 
або за тел. +38 (0362)26-67-34 чи електронною поштою: Rivne@wb.moz.gov.ua. 
Rivnegus@gmail.com.

7. ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТ
7.1 Виконавець повинен виконувати всі вказівки Замовника, які відповідають 
застосованому законодавству місця призначення.
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7.2 Виконавець повинен дозволяти, та забезпечити дозвіл всіх своїх підрядників та 
консультантів, на перевірку Банком та/або особами призначеними Банком всіх офісів 
Виконавця та всіх рахунків та документів, пов'язаних з впровадженням Договору та 
підготовкою цінової пропозиції, та дозволяти перевірку цих рахунків та документів 
аудитором, призначеним Банком, якщо це вимагатиме Банк. Звертаємо увагу 
Виконавця, його Субпідрядників та консультантів на п.5 Договору «Шахрайство та 
корупція» . яким, окрім іншого, передбачається, що дії, спрямовані на суттєве 
обмеження реалізації Банком свого права на проведення перевірок та аудиту становить 
заборонену практику, яка тягне за собою розірвання договору і/або застосування 
Банком санкцій (включаючи визнання Виконавця неправомочним, але не обмежуючись 
цим) відповідно до стандартних процедур Банку щодо застосування санкцій.

8. Будь ласка, надайте письмове підтвердження електронною поштою отримання цього 
Запрошення та Вашої участі в торгах.

Додатки:

Додаток 1. Технічне завдання та обсяг послуг 
Додаток 2. Цінова пропозиція 
Додаток 3. Договір



ДОДАТОК 1

До запрошення до подання цінових пропозицій № 8Н- 8.3.4

«Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, газети), популяризація веб-сайту та гарячої
лінії в ЗМІ»

Технічне завдання та обсяг послуг

1. Загальна інформація

Уряд України одержав позику Світового банку на фінансування проекту «Поліпшення 
здоров'я на службі у людей» (далі -  Проект). Цілями Проекту є удосконалення якості медичних 
послуг у відібраних областях, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці 
серцево-судинних захворювань та поліпшення ефективності системи охорони здоров'я.

Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання послуг на місцевому рівні;
Частина 2. Зміцнення урядування Міністерства охорони здоров'я;
Частина 3. Управління проектом та моніторинг і оцінювання.

В рамках частини 1 проекту Рівненської області надано фінансування для виконання 
субпроекту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на покращення функціонування 
та взаємодії первинної, вторинної і третинної ланок надання допомоги хворим на 
ХСК (хвороби системи кровообігу) та покращення обізнаності населення щодо профілактики 
хвороб системи кровообігу.
Частину коштів вищезазначеного Проекту має бути використано на фінансування 

інформаційної кампанії (телебачення, радіо, газети), популяризація веб-сайту та гарячої лінії 

в ЗМІ в рамках Договору, який буде укладено відповідно до цього Запрошення між 

Управлінням охорони здоров'я Рівненської ОДА (далі -  Замовник) та фірмою, яка буде 

забезпечувати інформаційну кампанію (далі -  Консультант).

2. Мета

Виготовити та розмістити впродовж 2018-2020 років інформаційні матеріали спрямовані на 
підвищення рівня обізнаності населення Рівненської області щодо профілактики та раннього 
виявлення хвороб системи кровообігу, ведення здорового способу життя, популяризацію веб- 
сайту проекту та гарячої лінії.

3. Вимоги до кваліфікації Консультанта 

Обов’язкові вимоги

1. юридична особа із підтвердженим досвідом здійснення діяльності у сфері виготовлення 
та розміщення теле- та радіо-продукції (тематичні програми, інтерв'ю, тематичні 
сюжети, рекламні повідомлення), підготовки та розміщення матеріалів у друкованих 
ЗМІ. підготовки та поширення друкованих рекламних матеріалів, зовнішньої реклами 
не менше 3 (трьох) років (надати документи, що підтверджують дату державної 
реєстрації та види діяльності за КВЕД. а також представити портфоліо. каталоги та 
взірці виготовленої продукції);



2. не менше 3 (трьох) успішно реалізованих проектів, щонайменше в масштабах області 
(надати інформацію);

3. письмові рекомендації від не менше 3 (трьох) попередніх та діючих клієнтів (надати 
інформацію);

4. наявність відповідних технічних та інформаційних ресурсів для забезпечення 
виконання завдань (надати перелік із зазначенням власних та орендованих ресурсів, а 
також інформаційних партнерів, співпраця з якими відбувається на підставі договорів 
про спільну діяльність).

Бажані вимоги

1. досвід проведення РР-кампаній повного циклу (від медіа-плану до розміщення в різних 
медіаканалах з аналізом ефективності (надати інформацію).

4. Опис та обсяг послуг
4.1 Опис послуг

4.1.1. Послуги, які мас надати Консультант включають в себе:
• Розробку медіа-плану інформаційної кампанії;
• Розміщення зовнішньої реклами;
• Розміщення в ефірі місцевих телевізійних каналів телевізійних програм, сюжетів та 

рекламних повідомлень;
• Розміщення в ефірі місцевих радіокомпаній радіопрограм, сюжетів та рекламних 

радіоповідомлень;
• Розміщення статей, інформаційних та рекламних повідомлень в обласних 

друкованих ЗМІ;
• Розміщення статей, інформаційних та рекламних повідомлень у районних та міських 

ЗМІ;
• Розміщення статей, банерної реклами, інформаційних та рекламних повідомлень, на 

новинних інтернет-сайтах Рівненської області.
Перелік завдань детально наведений у гі. 4.2
4.1.2. Цільова аудиторія:

• Жителі Рівненської області;
• Лікарі кардіологи;
• Лікарі терапевти;
• Сімейні лікарі;
• Медичні працівники.

4.1.3. Ключові очікувані результати від проведення інформаційної кампанії:
• Підвищення рівня обізнаності населення області щодо небезпеки ХСК;
• Усвідомлення жителями області необхідності постійного контролю за станом 

здоров'я та потреби ведення здорового способу життя;
• Обізнаність цільової аудиторії про Субпроект Світового банку, його реалізацію, 

мету, заплановані та реалізовані заходи.

4.1.4. Основні тези інформаційної компанії (рекламне гасло):
Рекламні гасла інформаційної кампанії мають бути розроблені експертами Консультанта та 

затверджені Замовником.

4.1.5. Враження від компанії:
Інформаційна кампанія повинна викликати зацікавлення.. Інформаційна кампанія повинна 
мотивувати населення до ведення здорового способу життя, пропагувати необхідність



проведення профілактичних оглядів, мотивувати здійснювати ранню діагностику хвороб 
системи кровообігу та збільшити рівень обізнаності населення про небезпеку хвороб 
системи кровообігу. Кампанія не повинна викликати острах, жах та паніку.

4.1.6. Елементи, які обов'язково повинні бути присутні у  рекламі:
Логотип Субпроекту Світового банку, логотип МОЗ, логотип УОЗ РОДА, РОДА тощо.

4.1.7. Місце надання послуг:
м. Рівне та Рівненська область, Україна.

4.1.8. Орієнтовний період виконання послуг:
Березень 2018 року -  травень 2020 року

4.1.9. Додаткові умови виготовлення та розміщення продукції:
Дизайн та макети, телевізійні програми та сюжети, радіопрограми, рекламні радіо- та 
телевізійні повідомлення та будь-яка інша продукція, яка використовується в 
інформаційній кампанії, мають бути письмово погоджені Замовником або його 
уповноваженим представником.

4.2 Послуги та товари, що забезпечуються Консультантом

Консультант зобов’язаний надати наступні послуги:

4.2.1. Розміщення зовнішньої реклами;

4.2.1.1 Консультант має запропонувати схему розташування біл-бордів у м. Рівне та 
Рівненській області

4.2.1.2. Консультант має забезпечити розміщення біл-бордів на рекламних площинах в м. Рівне 
та Рівненській області відповідно до схеми, обсягу та графіку розміщення узгоджених із 
Замовником або його уповноваженим представником.

Орієнтовний графік надання послуг

№
з/п Найменування

Етапі
(2018рік)

Етап2 
(2019 -  

2020 рік)
Кількість,

шт
Кількість,

шт

1 Біл-борд тип 1 50 -

2 Біл-борд тип 2 - 50

4.2.1.3. Виготовлення та розміщення телевізійних програм, сюжетів та рекламних 
повідомлень в ефірі на менше як трьох місцевих телеканалах:

№ з/п Найменування

Кількість 
трансляцій  
на одному 
телеканалі

Хронометраж

1

Тип 1 Телепрограма. Тематика має охоплювати 
інформацію про небезпеку ХСК, способи ранньої 
діагностики ХСК, профілактика ХСК, доцільність 
ведення здорового способу життя

5 Хронометраж 
20 хв.



2

Тип 2. Телепрограма. Тематика програми має 
містити інформацію про хід реалізації проекту 
Світового Банку та зміни в системі охорони 
здоров'я у Рівненській області. Поради жителям 
Рівненщини на випадок погіршення самопочуття 
внаслідок ХСК, маршрут пацієнта,

5 Хронометраж 
20 хв.

3
Тип 3.1. Телесюжет. Висвітлення інформації прес- 
конференції. 10 Хронометраж 

2 хв.

4 Тип 3.2. Телесюжет. Висвітлення інформації прес- 
конференції.

10 Хронометраж 2 
хв.

5 Тип 3.3. Телесюжет. Висвітлення інформації прес- 
конференції.

10 Хронометраж 2 
хв.

6
Тип 3.4. Телесюжет. Висвітлення інформації прес- 
конференції.

10 Хронометраж 2 
хв.

7
Тип 3.5. Телесюжет. Висвітлення інформації прес- 
конференції.

10 Хронометраж 2 
хв.

8
Тип 3.6. Телесюжет. Висвітлення інформації прес- 
конференції.

10
Хронометраж 2 

хв.

9
Тип 4.1. Телереклама. Рекламний ролик щодо 
небезпеки ХСК і необхідності постійного 
контролю за станом здоров’я.

150 Хронометраж 
30 сек.

• Консультант зобов'язаний перед початком трансляції кожного типу продукції 
надати Замовнику обгрунтування вибору телеканалів, яке має базуватись на таких 
показниках як розмір глядацької аудиторії, поширення телевізійного сигналу на 
територію області, присутність телеканалу в кабельних мережах, час постійної 
присутності ЗМІ на медіа-ринку області та інші характеристики.

• Уся телевізійна продукція має розміщуватися у час найбільш зручний для 
глядацької аудиторії і відповідно до медіа плану погодженого Замовником або його 
уповноваженим представником.

4.2.2.6. Виготовлення та розміщення радіопрограм, сюжетів та рекламних повідомлень в 
ефірі не менше як двох місцевих радіостанцій, або радіостанцій у  яких є можливість 
забезпечити місцеве мовлення.

№ з/п Найменування Кількість
трансляцій Хронометраж

1

Тип 1. Радіопрограма. Тематика має охоплювати 
інформацію про небезпеку ХСК, способи ранньої 
діагностики ХСК, профілактика ХСК, доцільність 
ведення здорового способу життя

24 хронометраж 
20 хв

2

Тип 2. Радіопрограма Про хід реалізації проекту 
Світового Банку та зміни в системі охорони 
здоров'я у Рівненській області. Поради жителям 
Рівненщини на випадок погіршення самопочуття 
внаслідок ХСК, маршрут пацієнта,

24 хронометраж 
20 хв

3
Тип. 3. Радіореклама. Рекламний ролик щодо 
небезпеки ХСК і необхідності постійного 
контролю за станом здоров'я

900 Хронометраж 
30 сек.

4
Тип. 4. Радіореклама. Рекламний ролик щодо 
необхідності ведення здорового способу життя

900
Хронометраж 

30 сек.



5
Тип. 5. Радіореклама. Рекламний ролик з 
поширенням інформації про роботу гарячої лінії 
та веб-порталу проекту

900 Хронометраж 
30 сек.

6
Тип. 5. Радіореклама. Рекламний ролик про 
реалізацію проекту Світового банку в Рівненській 
області

900 Хронометраж 
30 сек.

• Консультант зобов’язаний перед початком трансляції кожного типу продукції 
надати Замовнику обгрунтування вибору радіостанцій, яке має базуватись на таких 
показниках як розмір аудиторії слухачів, поширення радіосигналу на територію 
області, час постійної присутності ЗМІ на медіа-ринку області та інші 
характеристики.

• Усі інформаційні та рекламні повідомлення мають розміщуватися у час найбільш 
зручний для слухацької аудиторії і відповідно до медіа-плану погодженого 
Замовником або його уповноваженим представником

4.2.2.7. Розміщення інформаційних повідомлень в друкованих обласних ЗМІ
• Консультант зобов'язаний розмістити не менше як у трьох обласних друкованих ЗМІ 

інформаційні повідомлення, статті, інтерв’ю, орієнтовним обсягом 4000 друкованих 
знаків.

• Інформаційні повідомлення готуються та надаються Замовником.
• Загальна кількість інформаційних повідомлень - 24 виходів.
• Консультант зобов'язаний перед початком публікацій надати Замовнику 

обгрунтування вибору ЗМІ, яке має базуватись на таких показниках як тираж, час 
постійної присутності ЗМІ на медіа-ринку області, розповсюдження тиражу ЗМІ на 
територію області, кількість сторінок у номері та інші характеристики.

• Усі інформаційні повідомлення мають розміщуватися на 1 (першій), 2(другій) або 
З(третій) сторінках друкованого ЗМІ і відповідно до медіа-плану погодженого 
Замовником або його уповноваженим представником.

4.2.2.8. Статті в районних та міських друкованих ЗМІ
• Консультант зобов’язаний розмістити не менше як у 10 районних/міських друкованих 

ЗМІ інформаційні повідомлення, статті, інтерв’ю, орієнтовним обсягом 4000 
друкованих знаків.

• Інформаційні повідомлення готуються та надаються Замовником.
• Загальна кількість інформаційних повідомлень 12 виходів у кожному друкованому ЗМІ 

із затвердженого Замовником переліку.
• Консультант зобов'язаний перед початком публікацій надати Замовнику 

обгрунтування вибору ЗМІ, яке має базуватись на таких показниках як тираж, час 
постійної присутності ЗМІ на медіа-ринку району/міста, кількість сторінок у номері та 
інші характеристики.

• Усі інформаційні повідомлення мають розміщуватися на 1 (першій), 2(другій), або 
З(третій) сторінках друкованого ЗМІ і відповідно до медіа-плану погодженого 
Замовником або його уповноваженим представником.

4.2.2.9 Статті в обласних інтернет-ЗМІ
• Консультант зобов'язаний розмістити не менше як у 3 обласних інтернет-ЗМІ 

інформаційні повідомлення, статті, інтерв'ю, орієнтовним обсягом 4000 друкованих 
знаків.

• Інформаційні повідомлення готуються та надаються Замовником.
• Загальна кількість інформаційних повідомлень - 24 виходів у кожному інтернет-ЗМІ із 

затвердженого Замовником переліку.



• Консультант зобов’язаний перед початком публікацій надати Замовнику 
обгрунтування вибору інтернет-ЗМІ, яке має базуватись на таких показниках як 
кількість унікальних ІР-адрес читачів за останній місяць (дані мають бути отримані за 
допомогою незалежного інтернет-сервісу), час постійної присутності ЗМІ на медіа- 
ринку області, відображення повідомлень обраного інтернет-ЗМІ у повинних стрічках 
всеукраїнських та світових повинних агрегаторів, та інші характеристики.

• Усі інформаційні повідомлення мають розміщуватися у розділах топ-новин з 
тривалістю висвітлення новини не менше 7 (семи) днів на головній сторінці інтернет- 
сайту і відповідно до медіа-плану погодженого Замовником, або його уповноваженим 
представником.

4.2.2.І0Банерпа реклама на Інтернет-ресурсах
• Консультант зобов'язаний розмістити не менше як у 3 обласних інтернет-ЗМІ графічні 

рекламні блоки з рекламою гарячої лінії У03  РОДА та веб-сайту субпроекту Світового 
банку.

• Графічні рекламні блоки готуються та надаються Консультантом.
• Загальна тривалість розміщення рекламних блоків - 6 місяців у кожному інтернет-ЗМІ 

із затвердженого Замовником переліку.
• Консультант зобов’язаний перед початком розміщення графічних рекламних блоків 

надати Замовнику обгрунтування вибору інтернет-МІ, яке має базуватись на таких 
показниках як кількість унікальних ІР-адрес читачів за останній місяць (дані мають 
бути отримані за допомогою незалежного інтернет-сервісу), час постійної присутності 
ЗМІ на медіа-ринку області, відображення повідомлень обраного інтернет-ЗМІ у 
новинних стрічках всеукраїнських та світових новинних агрегаторів та інші 
характеристики.

• Графічні рекламні блоки мають розміщуватися у добре видимому читачу розділі 
головної сторінки інтернет-сайту і мати розмір не менше 330x100 рх.

• Графічні рекламні блоки розміщуються Консультантом відповідно до медіа-плану 
погодженого Замовником або його уповноваженим представником

4 .3  П о с л у г и  та засоби, що забезпечуються Замовником

Протягом дії Договору Замовник забезпечує Консультанта:

Довідковими матеріалами, що необхідні для формування вищезазначених матеріалів; 
місцем для доставки виготовлених матеріалів; 
інформаційним супроводом впродовж терміну дії договору;

5. Звітність
5.1 Консультант звітує відповідальному за реалізацію субпроекту заступнику начальника 
управління охорони здоров’я Рівненської ОДА, визначеному Договором, шляхом подання 
щомісячних звітів про виготовлення зазначених матеріалів та надані послуги не пізніше ніж 
через 10 робочих днів після закінчення місяця. Звіти про виготовлення зазначених матеріалів 
та надані послуги подаються у формі, яка задовольнятиме Замовника.
5.2 Кожні 6 (шість) місяців Консультант надає Замовнику звіт про перебіг кампанії, де 
викладені завдання згідно до медіа-плану на звітний період і дані про реалізацію, 
ефективність, показники, тощо.
5.3 Звіт та додатки до нього має бути підготовлений українською мовою.

6. Умови оплати
З Виконавцем буде підписаний договір за стандартною формою договору Світового Банку. 
Оплата здійснюється щомісячно, після завершення виготовлення зазначених матеріалів та 
надання послуг, на основі фактичної кількості виготовлених матеріалів та фактичної кількості



наданих послуг на підставі поданих звітів про виготовлення зазначених матеріалів та надані 
послуги, затвердженого Замовником, підписаного Замовником і Консультантом.



ДОДАТОК 2

До запрошення до подання цінових пропозицій № 8Н- 8.3.4

«Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, газети), популяризація веб-сайту та гарячої
лінії в ЗМІ»

[БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ]

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА

м. Рівне, 16 Липня. 38. 33028

Шановні панове,

Ми пропонуємо виконання договору № 8Н-8.3.4 «Інформаційна кампанія (телебачення, 
радіо, газети), популяризація веб-сайту та гарячої лінії в ЗМІ» відповідно до «Технічного
завдання та обсягу послуг» за ціною договору___________________________ (сума прописом і
цифрами) (_______________ ) (назва валюти)______________. Детальний кошторис наведено у
Додатку 1 «Розбивка ціни пропозиції».

Ця цінова пропозиція і ваше письмове повідомлення про її прийняття становитимуть 
зобов'язання укласти з вами договір за формою, наведеною у Запрошенні до подання цінових 
пропозицій № 8Н-8.3.4 Ми розуміємо, що ви не зобов'язані приймати цінову пропозицію з 
найнижчою ціною, або будь-яку іншу цінову пропозицію, отриману вами.

Цим документом ми підтверджуємо, що дана цінова пропозиція є дійсною протягом сорока 
п'яти (45) днів з кінцевої дати надання цінової пропозиції зазначеної у п.5 Запрошення до 
подання цінових пропозицій № 8Н-8.3.4.

______________________________________________ Д ата:__________________________________
[Підпис, печатка уповноваженої особи Замовника] [День/Місяць/Рік]

П.І.Б. уповноваженої особи Замовника: _____________________________________________

Назва Замовника:__________________________________________
Адреса: __________________________________________

Тел. _ 
Факс

Додаток 1 «Розбивка ціни пропозицій»



Додаток 1

Розбивка ціни пропозиції

1.1.Рекламна кампанія на носіях зовнішньої реклами

№
з/п

Найменування Період,
кількість

місяців

Кількість носіїв Вартість за 1 місяць 
(зазначити валюту)

Загальна вартість за 
період(зазначити валюту)

1 Біл-борд тип 1 о м. Рівне -  30; 
Рівненська область 
(без м. Рівне) - 20

2 Біл-борд тип 2 м. Рівне -  30; 
Рівненська область 
(без м. Рівне) - 20

Всього
ПДВ(20% ), інші податки

ЗАГАЛЬНА СУМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.2.Розміщення телереклами (вказувати телеканали з покриттям області не менше 
35%)

№
з/п

Н айменування Кількість 
трансляцій 
на одному 
телеканалі

Хронометраж Вартість трансляції на одному телеканалі 
(зазначити валюту)

Загальна
вартість
(зазначити
валюту)

Телеканал 1
(вказати
назву)

Телеканал 2
(вказати
назву)

Телеканал 
3 (вказати 
назву)

1

1 Тип 1 Телепрограма. 5 20 хв.
0 Тип 2. Телепрограма. 5 20 хв.
о Ти п 3.1 Телесю ж ет 10 2 хв.
4 Тип 3.2. Т елесю ж ет 10 2 хв.
5 Тип 3.3. Т елесю ж ет 10 2 хв .
6 Тип 3.4. Т елесю ж ет 10 2 хв .
7 Тип 3.5. Телесю ж ет 10 2 хв.
8 Тип 3.6. Т елесю ж ет 10 2 хв.
9 Тип 4 .1 .Телереклам а 150 30 сек.

Всього
ПДВ(20% ), інші податки

ЗАГАЛЬНА СУМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.3.Розміщення радіореклами (вказувати радіостанції з покриттям області не менше 
50%)

№
з/п

Найменування Кількість 
трансляцій 

на одній 
радіостанції

Хронометраж Вартість трансляції на 
одній радіостанції 

(зазначити валюту)

Загальна
вартість

(зазначити
валюту)Радіостанція 

1 (вказати 
назву)

Радіостанція 
2 (вказати 

назву)
1 Тип 1. Радіопрограма. 24 20 хв.
2 Тип 2. Радіопрограма 24 20 хв.
о Тип. 3.. Рекламний ролик 900 30 сек.
4 Тип. 4. Рекламний ролик 900 30 сек.
5 Тип. 5. Рекламний ролик 900 ЗО сек.

1 6 Тип. 6. Рекламний ролик 900 ЗО сек.



Всього
ПДВ(20% ), інші податки

ЗАГ АЛЬНА СУМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.4.Розміщення інформаційних повідомлень в друкованих ЗМІ

№
з/п

Найменування видання Кількість
виходів

Вартість 1 кв.см.
у виданні 

(вказати валюту)

Вартість однієї 
публікації 

(вказати валюту)

Загальна вартість 
(вказати валюту)

1 Обласне видання 1 (вказати 
назву)

24

2 Обласне видання 2 (вказати 
назву)

24

•">J Обласне видання 3 (вказати 
назву)

24

4 Районне або міське видання 
1 (вказати назву)

12

5 Районне або міське видання 
2 (вказати назву)

12

6 Районне або міське видання 
3 (вказати назву)

12

13 Районне або міське видання 
10 (вказати назву)

12
І

Всього
ПДВ(20% ), інші податки

ЗАГАЛЬНА СУМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.5.Розміщеннн інформаційних повідомлень та рекламних банерів на ін гернет- 
порталах

№
ї/п

Найменування Кількість
виходів

Загальна вартість розміщення, (зазначити валюту) Загальна
вартість

(зазначити
валюту)

Інтернет-портал 
1 (вказати назву)

Інтернет-портал 
2 (вказати назву)

Інтернет-портал 
3 (вказати назву)

1 Стаття 24
2 Рекламний банер тип 1 20
->
3 Рекламний банер тип 2 20

Всього
ПДВ(20%), інші податки

ЗАГАЛЬНА СУМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ



1.6.Ц ІН О ВА  П РО П О З И Ц ІЯ

№
п/п

Н а ії м е н у в а н н я по с л у г Всього (зазначити 
валюту)

1.1 Р ек л а м н а  к ам п ан ія  на н о с ія х  з о в н іш н ь о ї  рек лам и

1.2. Р о зм іщ е н н я  т е л е р е к л а м и

1.3 Р о зм іщ е н н я  р ад іо р е к л а м и

1.4 Р о зм іщ е н н я  ін ф о р м а ц ій н и х  п о в ід о м л е н ь  в д р у к о в а н и х  ЗМ І

1.5
Р о зм іщ е н н я  ін ф о р м а ц ій н и х  п о в ід о м л е н ь  т а  р е к л а м н и х  б а н ер ів  
на ін т ер н е т -п о р т а л а х

2 К о н с а л т и н го в і  та  п о се р ед н и ц ьк і  послуги  К о н с у л ь т а н т а

Всього
ПДВ(20%), інші податки

ЗАГАЛЬНА СУМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

______________________________________________  Д ата:________________
[Підпис, печатка уповноваженої особи Виконавця] [День/Місяць/Рік]

П.І.Б. уповноваженої особи Виконавця:_______________________________________________
[Будь ласка підпишіть та поставте печатку на КОЖНУ сторінку цінової пропозиції]

Примітка: у разі розбіжності між сумою, підрахованою шляхом перемноження ціни за одиницю на кількість товару, та 
загальною ціною, підрахованою учасником торгів, чинною вважається загальна ціна, вирахувана на основі цін за одиницю 
товару.



ДОДАТОК З
До запрошення до подання цінових пропозицій № 8Н- 8.3.4

«Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, газети), популяризація веб-сайту та гарячої
лінії в ЗМІ»

Форма Договору

Договір № ________

м. Рівне ______________ 2017 року

Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА (далі -  Замовник) в особі начальника
управління Осіпчука Ю.Ю., який діє на підставі ______________, т а _____________(далі -
Виконавець), в особі ________________ , який діє на п ідстав і________ які надалі разом
іменуються “Сторони”, а кожен окремо - “Сторона", уклали між собою цей Договір.

ВРАХОВУЮЧИ. Замовник бажає, щоб Виконавець надавав йому послуги, зазначені далі, та

ВРАХОВУЮЧИ, Виконавець бажає надавати такі послуги,

В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ Сторони домовилися про наступне:

1. Послуги

2. Тривалість

3. Оплата

Виконавець надає послуги, викладені в Додатку А “Технічне 
завдання та обсяг послуг’’ (далі -  "Послуги"), який є 
невід’ємною частиною цього Договору.

Виконавець подає звіти, зазначені у Додатку В “Зобов’язання 
Виконавця щодо звітності”, який є невід’ємною частиною 
цього Договору, в терміни, зазначені у вказаному Додатку.

Виконавець надає Послуги з 2017 року по
_______________ 2020 року, або протягом будь-якого іншого
періоду, який може бути додатково погоджений Сторонами у 
письмовій формі. Дія договору відповідно до частини 3 статті 
631 Цивільного кодексу України застосовується до відносин
між Сторонами, які виникли з ________ 2017 року та триває до
остаточного розрахунку за договором.

А. Максимальний розмір оплати за Договором

Сума Договору не перевищує_____________(зазначити валюту
договору) (словами, в т.ч. ПДВ (зазначити валюту
договору ). Цю суму встановлено на основі розуміння того, що 
вона включає всі витрати Виконавця на виконання Послуг та 
його прибуток, а також будь-яке оподаткування, яке 
встановлене для Виконавця. Кошторис Послуг надано в 
Додатку С, який є невід'ємною частиною цього Договору

Б. Виплати за надані послуги

Замовник оплачує Виконавцю послуги по мірі їх надання 
згідно з сумами оплати, що визначені у Додатку С „Кошторис" 
по завершенню кожного періоду надання послуг, що узгоджені 
та визначені у Додатку А “Технічне завдання та обсяг послуг”.



В. Умови оплати

4. Керівництво 
проектом

5. Стандарти 
послуг, 
надаються

Послуги оплачуються відповідно до позики Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку № 8475-ІІА на фінансування 
проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», 
укладеного між Україною та Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку.

Оплата здійснюється щомісячно, після завершення 
виготовлення зазначених матеріалів та надання послуг, на 
основі фактичної кількості виготовлених матеріалів та 
фактичної кількості наданих послуг на підставі поданих звітів 
про надані послуги, затвердженого Замовником, підписаного 
Замовником і Консультантом.

Оплата проводиться в національній валюті України (гривня) не 
пізніше ніж через ЗО днів після підписання звіту про надані 
послуги, затвердженого Замовником та відповідного акту про 
надані послуги, підписані Замовником та Виконавцем після 
подання копії рахунку Координатору, що визначений у гі. 4.

Всі платежі за цим Договором здійснюються на банківський 
рахунок Виконавця:___________________________

A. Координатор

Замовник призначає Осіпчука Ю.Ю., начальника управління 
охорони здоров'я Рівненської ОДА. Координатором 
Замовника; Координатор несе відповідальність за координацію 
діяльності за даним Договором, прийняття та погодження 
звітів та інших матеріалів, що підлягають подачі Замовнику 
Консультантом, а також за прийняття та погодження рахунків 
на оплату.

Б. Звітність та облікова документація

Виконавець ретельно та систематично веде облікову 
документацію та звітність по наданих Послугах, в яких чітко 
відображає всі понесені витрати. Замовник зберігає за собою 
право на проведення аудиту або призначення визнаної 
аудиторської фірми для проведення перевірки облікової 
документації, що стосується сум. на які Виконавець виставив 
вимогу за даним Договором в період дії Договору або протягом 
його можливого подовження.

B. Внесення змін до Договору

Будь-які зміни до даного Договору, внесені у письмовій формі 
та підписані Сторонами, вважаються невід'ємною частиною 
даного Договору.

якості Виконавець бере зобов'язання надати послуги на найвищому 
що рівні стандартів професійної та етичної компетентності та 

сумлінності.

6. Перевірка та аудит Виконавець дозволяє Банку та/або особам чи аудиторам,
призначеним Банком, проводити інспекцію та/або аудит його 
рахунків, записів та інших документів, що стосуються подання



7. Конфіденційність

8. Права власності на 
матеріали

9. Неучасть Виконавця 
у певних видах 
діяльності

10. Страхування

11. Завдання

12. Керівне 
законодавство та 
мова

13. Порядок 
розв'язання спорів

14. Припинення дії 
Договору

Заявки на надання Послуг та виконання Договору. Будь-яке 
недотримання цього зобов’язання може становити заборонену 
дію, яка тягне за собою розірвання Договору та/або накладання 
санкцій Банком (включаючи, без обмежень, постанову щодо 
недопуску до укладення договору) відповідно до санкцій, 
визначених у переважаючих процедурах Банку.

На період дій даного Договору і протягом двох років після його 
завершення Виконавець не може, без попередньої письмової 
згоди Замовника, розголошувати будь-яку інформацію, яка є 
власністю або являє собою конфіденційні дані, пов'язані з 
Послугами, будь то по даному Договору або по діяльності та 
операціям Замовника.

Всі дослідження, звіти та інші матеріали, графіки, програмне 
забезпечення та інші документи, підготовлені Виконавцем для 
Замовника в рамках даного Договору, належать Замовнику і 
залишаються в його власності. Виконавець може зберігати 
копію такої документації та програмного забезпечення.

Виконавець погоджується, що протягом дії даного Договору і 
після завершення його дії. Консультант та будь-яка організація, 
яка знаходиться у підпорядкуванні Виконавцю, не буде мати 
права на постачання товарів, робіт або послуг (за виключенням 
консультаційних послуг, які не будуть призводити до 
конфлікту інтересів) по будь-якому проекту, що виходять або 
тісно пов'язані з консультаційними послугами з підготовки та 
реалізації даного проекту.

Виконавець несе відповідальність за організацію всього 
необхідного страхового забезпечення.

Виконавець не повинен перепризначати зобов'язання з 
виконання цього Договору або будь-якої його частини без 
попередньої письмової згоди Замовника.

Даний Договір має керуватися законами України, та мовою 
складання Договору є українська.

Будь-які спори, які Сторони не можуть врегулювати за 
взаємною згодою, передаються для винесення 
судового/арбітражного рішення у відповідності до 
законодавства країни Замовника.

А. За ініціативою Замовника

Замовник може припинити дію даного Договору за умови 
письмового повідомлення Виконавця принаймні за 14 
(чотирнадцять) робочих днів до визначеної дати після 
настання будь-якої з наступних подій:

(а) Якщо Виконавець не усуває недоліки у виконанні своїх 
зобов'язань за Договором протягом 30 (тридцяти) робочих 
днів після отримання повідомлення або протягом подальшого



періоду надання Послуг, про що Замовник може зробити 
висновок у письмовому вигляді;

(Ь) Якщо Виконавець, на думку Замовника або Банку, 
замішаний в корупції, шахрайстві, змові, примусовій або 
перешкоджаючій практиці (як це визначено в санкціях 
переважаючих процедур Банку) в конкурентній боротьбі за 
виконання чи при виконанні договору.

Б. За ініціативою Виконавця
Виконавець може припинити даний Договір письмовим 
повідомленням Замовнику не менш ніж за 14 (чотирнадцять) 
днів до припинення Договору, якщо Замовник не оплачує 
послуги Виконавця відповідно до положень даного 
Договору, і спір залишається невирішеним згідно з п. 13 
даного Договору протягом ЗО днів після того, як було 
отримане письмове повідомлення від Виконавця про 
відсутність оплати.

В. За згодою Сторін.
Договір може бути припинений, якщо Сторони дійшли згоди 
про те, що подальше надання послуг Виконавцем є 
недоцільним або неможливим, що має бути підтверджено 
відповідними документами в письмовій формі та погоджено 
не менш ніж за 14 днів до дати припинення Договору.

Г. Оплата після припинення Договору.
Якщо даний Договір припиняється згідно із положенням 14-Б 
даного Договору, Замовник оплачує Виконавцю усі витрати, 
понесені до дати припинення Договору протягом ЗО (тридцяти) 
днів після надання Виконавцем Координатору документів, 
визначених у підпункті 3-В.

15. Шахрайство та 
корупція

А . Загальні положення
Якщо Замовник визначає, що Виконавець та/або його 
Персонал, субпідрядники, субконсультанти, надавачі послуг чи 
постачальники замішані в корупції, шахрайстві, змові, 
примусовій або перешкоджаючій практиці в конкурентній 
боротьбі за виконання чи при виконанні договору, тоді 
Замовник має право припинити працевлаштування Виконавця 
з попереднім письмовим повідомленням за 14 днів, причому 
положення пункту 14 застосовуватимуться так само, як і у 
випадку, коли б таке звільнення було здійснене відповідно до 
підпункту 14-А(Ь).
Якщо будь-який персонал Виконавця, як визначено, був 
замішаний в корупції, шахрайстві, змові, примусовій або 
перешкоджаючій практиці під час виконання даного Договору, 
такий персонал має бути звільнений.

Б. Визначення
В цілях даного пункту терміни, наведені нижче, мають наступні 
визначення:



(i) "корупція" означає пропонування, надання, одержання чи 
вимагання, прямо чи опосередковано, будь-яких цінностей, що 
можуть неналежним чином вплинути на дії іншої сторони;1

(ii) "шахрайство" -  будь-яка дія чи бездіяльність, включаючи 
умисне викривлення інформації, яке свідомо чи несвідомо 
вводить в оману або намагається ввести в оману сторону з 
метою одержання фінансової або іншої вигоди чи уникнення 
виконання обов'язків;2

(iii) "змова" -  домовленість між двома чи більше сторонами, 
укладена для досягнення неправомірної мети, в тому числі 
неналежного впливу на дії іншої сторони;3

(іу) "примусова практика" означає завдання шкоди, чи збитків, 
або погрозу завдати шкоди чи збитків іншій стороні або її 
власності з метою неналежного впливу на дії сторони;4

(у) "перешкоджаюча практика" -  це:
(аа) умисне знищення, фальсифікація, зміна чи приховування 
суттєвих для розслідування доказів або надання неправдивих 
свідчень слідчим з метою суттєвого перешкоджання 
розслідуванням, які Банк проводить за підозрою у корупції, 
шахрайстві, змові, примусовій чи перешкоджаючій практиці; 
та/або погрози, переслідування чи залякування будь-якої 
сторони з метою недопущення того, щоб вона розкривала 
відомості, які мають значення для розслідування, чи вимагала 
проведення розслідування; або
(ЬЬ) дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у 
здійсненні його прав на перевірку та аудит.

В. Заходи, що мають бути вжиті.

З метою виконання цієї політики, Банк:

(a) скасує частину позики, що надана за певним договором, 
якщо він визначить, у будь-який час, що представники 
Позичальника або бенефіціара позики були замішані в корупції, 
шахрайстві, змові, примусовій або перешкоджаючій практиці 
під час процесу відбору чи виконання договору, а Банк не вжив 
своєчасних та належних заходів для виправлення ситуації, які б 
він вважав задовільними;

(b) застосує санкції до Виконавця, в тому числі оголошення 
його таким, що не допускається, на визначений період чи

1 "Інша сторона" означає публічну посадову особу, яка здійснює дії по відношенню до процесу відбору або 
виконання Договору. В цьому контексті термін "публічна посадова особа" включає персонал Світового банку та 
працівників інших організацій, що приймають або перевіряють рішення щодо закупівель.
2 "Сторона" позначає публічну посадову особу; терміни "вигода" та "обов'язок" відносяться до проекту відбору 
чи виконання договору; а "дія чи бездіяльність" здійснюється із наміром вплинути на процес відбору чи 
виконання договору.
3 "Сторони" означає учасників процесу відбору (включаючи публічних посадових осіб), що намагаються 
встановити тендерні ціни на штучному, неконкурентному рівні.
4 "Сторона" означає учасника процесу відбору або виконання договору.



безстроково, до укладення договору, який фінансується 
Банком, якщо останній у будь-який час визначить, що 
Виконавець, безпосередньо або через агента, був замішаний у 
корупції, шахрайстві, змові, примусовій або перешкоджаючій 
практиці у процесі відбору чи виконання договору, що 
фінансується Банком.

16. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:

Від імені Замовника: Від імені Виконавця:

Управління охорони здоров’я _____________________
Рівненської ОДА
Адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня 38.
33028,Україна
Банківські реквізити Замовника :
ГУ ДКСУ у Рівненській області,
№ п/р 35428116710698,
МФО 833017 
ЄДРГІОУ банку 02013136

______________________/Ю.Ю. Осіпчук/

СПИСОК ДОДАТКІВ ДО ДОГОВОРУ

Додаток А: Технічне завдання та обсяг послуг 

Додаток В: Зобов’язання Виконавця щодо звітності 

Додаток С: Кошторис


