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ТЕНДЕР АКТЕД (Україна, Польша та Румунія) 
PRO-05 Інструкції для учасників 

 
Дата:  21/04/2022 
 
Тендер №: T/MULTI/MULTI/MULTI/LVIV/21-04-2022/001 
 

ACTED шукає через цей тендер компанію, що представить детальну письмову пропозицію щодо надання наступних 
послуг:  
 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ: 

1. Опис:   Побутова гігієна, гігієна дітей, непродовольчі товари, інституційна гігієна, 
люди з особливими потребами, непродовольчі товари та набори для колективного притулку   

2. Тип договору:  Одноразовий контракт, з можливістю підписати довгострокову рамкову 
угоду. 

Лот # Вид набору Кількість Пакування 

1 Побутові гігієнічні набори (1 місяць) 3,000 Запакований у набір або 
на палетах   

2 Побутові гігієнічні набори (3 місяці) 3,810 Запакований у набір або 
на палетах   

3 Гігієнічні набори для дитини 3,110 Запакований у набір або 
на палетах   

4 Набори непродовольчих товарів 3,170 Запакований у набір або 
на палетах   

5 Інституційні гігієнічні набори 450 Запакований у набір або 
на палетах   

6 Комплекти для людей з особливими 
потребами 

1,100 Запакований у набір або 
на палетах   

7 Набори інституційних непродовольчих 
товарів 

830 Запакований у набір або 
на палетах   

8-11 Харчові набори (4 різні композиції) 1,510 Запакований у набір або 
на палетах   

* Кількість може бути змінена. 

3. Клас/категорія товару: Непродовольчі та продовольчі товари 

4. Зроблено (походження продукту): Н/З  

5. Стан продукту:  Готовий до використання 
 
Детальний перелік необхідних товарів наведено у доданій формі пропозиції: 
 
ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА: 
 

1.  Місце доставки:      Львів, Україна; або Жешув, Польща; 
або Сучава, Румунія 

2. Інкотермс (умови постачання):          DDP 

3. Максимальна дата доставки:    2 тижні після підписання контракту 
(пріоритет буде віддаватися постачальникам із коротшими термінами поставки). За потреби 
ACTED прийме часткові поставки. 

4. Необхідний мінімальний термін дії пропозиції:  3 місяці 
 

 
Відповіді на цей тендер повинен включати такі елементи: 
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1 Ця Інструкція для учасників (PRO-05), підписана та завірена печаткою Учасника 

2 
Оригінал форми пропозиції (PRO-06), датований, заповнений, підписаний та завірений 

печаткою Учасника (докладно відповідно до запитаної валюти) 

3 Форма анкети постачальника (PRO-06.1) з датою, заповненням, підписом та печаткою Учасника 

4 Етична декларація (PRO-06.2), датована, заповнена, підписана та завірена печаткою Учасника 

5 Офіційні реєстраційні документи Учасника 

6 Копія посвідчення особи або паспорта законного представника Учасника   

7 Будь-який інший обов’язковий пункт, зазначений у контрольному списку учасника  (PRO-06.3)  

8 
Повні Загальні умови закупівлі (PRO-09), датовані, заповнені, підписані та завірені печаткою 
Учасника  

9 
Контрольний список учасника торгів (PRO-06.3), датований, заповнений, підписаний та 
скріплений печаткою Учасника   

 
Важливо зазначити, що всі документи повинні бути заповнені, датовані, підписані та скріплені 
печатками Учасників, щоб вважатися прийнятними. ACTED приймає лише пропозиції, які були 
заповнені англійською (бажано), українською, польською або румунською мовами. 
 
 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ: 

1. Кінцевий термін проведення цього тендеру – 29.04.2022 о 12:00 за київським часом. Пропозиції 
необхідно надсилати за допомогою електронної адреси Ukraine.tender@acted.org Копія 
tender@acted.org. З темою T/MULTI/MULTI/MULTI/LVIV/21-04-2022/001. 

2. Пропозиція тендеру не обов'язково призведе до укладання договору. 

3. Несвоєчасні пропозиції розглядатися не будуть, якщо не буде отримано недостатню кількість 
пропозицій та не буде продовжено термін тендеру. 

4. Щоб забезпечити використання коштів виключно на гуманітарні цілі та відповідно до вимог донорів, 
усі пропозиції підлягають умові, що підрядники не знаходяться у антитерористичних списках, 
відповідно до антитерористичної політики ACTED. З цією метою ACTED залишає за собою право 
проводити антитерористичні перевірки будь-якого підрядника, членів його правління, персоналу, 
волонтерів, консультантів, постачальників фінансових послуг та субпідрядників. 

5. Змови заборонені і призведуть до відхилення пропозицій. 

6. ACTED використовує підхід нульової толерантності до корупції та прагне 
дотримуватись найвищих стандартів щодо ефективності, відповідальності та 
прозорості у своїй діяльності. Зокрема, ACTED прийняла підхід за участю для 
просування та забезпечення прозорості в організації та створила підрозділ з питань 
прозорості (під керівництвом директора з аудиту та прозорості), з яким можна 
зв’язатися за допомогою спеціального номера телефону та адреси електронної 
пошти. Таким чином, якщо ви є свідком або підозрюєте будь-яку незаконну, 
неналежну чи неетичну дію чи ділову практику (наприклад, вимагання, прийняття 
або спробу надати чи прийняти будь-який відкат) під час тендерного процесу, будь 
ласка, зв’яжіться з наведеним нижче номером телефону +33 6 07 22 46 28 та/або 
надішліть електронний лист на адресу transparency@acted.org 

 
ОСОБЛИВІ УМОВИ: 

7. Лоти 
- Тендер поділений на лоти; Учасник може брати участь у торгах за одним або всіма лотами. 
Кожний лот може бути предметом окремого контракту, і кількість може бути розділена, якщо не всі 
товари є в наявності. 
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- Якщо Учаснику присуджується більше одного лота, може бути укладений один контракт, 
включаючи всі лоти. 

8. Критерії відбору учасників будуть оцінюватися, як описано нижче: 

 
# Критерія Підкритерії Максимал

ьний бал 
  

0 (0, якщо інформація не 
надається) 

1 2 3 

1 Досвід Подібні 
попередні 
контракти 

1 Учасник торгів не надав 
жодного попереднього 
контракту, подібного до 

контракту 

Учасник торгів надав 
принаймні один 

попередній контракт, 
подібний до контракту 

Н/З Н/З 

Сума 
минулих 

контрактів 

1 Жоден аналогічний 
попередній контракт не 
має суми, що дорівнює 

або перевищує суму 
контракту, що підлягає 

присудженню 

Надана сума 
аналогічного минулого 
контракту дорівнює або 

перевищує суму 
контракту, що підлягає 

присудженню 

Н/З Н/З 

Позитивний 
минулий 
досвід 

роботи з 
ACTED 

1 Учасник довів недоліки у 
виконанні попередніх 
контрактів, укладених 
ACTED згідно з базою 
даних постачальників 

Учасник торгів має 
позитивну репутацію 
згідно з базою даних 

постачальників ACTED 

Н/З Н/З 

Кількість 
років у 
бізнесі 

1 У цій сфері учасник 
працює менше 5 років 

Учасник працює в даному 
бізнесі 5 років або більше 

5 років 

Н/З Н/З 

Позитивні 
перевірки 

згідно 
рекрмендаці

й 

1 Учасник торгів має 
негативну репутацію за 

зверненнями до 
НУО/приватних компаній 

Учасник торгів має 
позитивну репутацію 
згідно з контактами 

НУО/приватних компаній 

Н/З Н/З 

2 Надійність Обслуговува
ння клієнтів 

(ремонт, 
повернення 

та обмін) 

3 Учасник не пропонує 
жодної з наступних 
послуг: 
- Ремонт 
- Відшкодування 
- Обмін 

Учасник пропонує одну з 
таких послуг: 
- Ремонт 
- Відшкодування 
- Обмін 

Учасник пропонує дві з 
таких послуг: 
- Ремонт 
- Відшкодування 
- Обмін 

Учасник пропонує дві 
з таких послуг: 
- Ремонт 
- Відшкодування 
- Обмін 

Гарантія 2 Постачальник пропонує 0 
років гарантії на надані 

товари 

Постачальник пропонує 1 
рік гарантії на надані 

товари 

Постачальник пропонує 
2 роки або більше 
гарантії на надані 

товари 

Н/З 

 

9. Критерії присудження пропозицій оцінюватимуться за допомогою змішаного методу оцінки:  

Пройшов/ Не пройшов оцінювання     Та         Метод оцінювання   
 

 Критерія Підкритері
й 

Макс
имал
ьний 
бал 

0 (0 if info not 
provided) 

10 15 20 25  

3 Ціна N/A 50 Ціна оцінюється пропорційно від ціни найнижчої пропозиції  

4 Якість N/A Прой
шов/н

е 
склав 

Критерії якості для кожного товару мають бути детально описані тут або у формі пропозиції (PRO-06). Товари 
повинні відповідати мінімальним стандартам якості, щоб бути прийнятими 

5 Доступніст
ь  

Наявність 
на складі 

25 Учасник має в 
наявності менше 
20% необхідної 

кількості 

Учасник має в 
наявності від 20% 
(включено) до 40% 

необхідної 
кількості 

Учасник торгів має 
в наявності від 40% 
(включено) до 60% 
необхідної кількості 

Учасник має в 
наявності від 

60% (включено) 
до 80% 

необхідної 
кількості 

Учасник торгів 
має в наявності 

від 80% 
(включено) до 

100% необхідної 
кількості 

 

Час 
доставки 

25 Більше 20 
робочих днів 

До 15 робочих 
днів 

До 10 робочих 
днів 

До 5 робочих 
днів 

Доступний для 
доставки 

 

  

11. Спеціальні умови закупівлі ACTED для цього тендеру додаються для інформації Учасників. 
Надсилаючи свої пропозиції на даний конкурс, Учасники підтверджують свою згоду з цими 
умовами. 

 
Назва компанії:    _________________________ 

 
Ім'я уповноваженого представника:   _________________________ 

 
Підпис:     _________________________ 
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Штамп:     _________________________
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PRO-06 ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ АКТЕД Україна, Польша and Румунія 
 
N° Тендеру : T/MULTI/MULTI/MULTI/LVIV/21-04-2022/001 
 
Дата (Заповнюється учасником):   
 

Заповнюється учасником  (ОБОВ'ЯЗКОВО) 

 
 
 
Я підписав нижче (заповнюється учасниками торгів) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
погоджуюсь забезпечети ACTED, неприбуткову НУО, товарами, що відповідають наведеним нижче специфікаціям, відповідно до загальних умов та обов’язків, 
яких я беру на себе.______________________________________________________________________________________________________________________ 
. 

Назва компанії 
(згідно з реєстраційними документами) 

 

Ім'я уповноваженого представника компанії 
(відповідно до реєстраційних документів або 
належним чином підписаної довіреності) 

 

Реєстраційний номер компанії  

Орган реєстрації  

Поштова адреса компанії 
Магазин/офіс/будівля № 
назва вулиці 
Місто 
Губернаторство/провінція/район 
Країна 

 

Комерційний представник пропозиції 
(якщо відрізняється від уповноваженого 
представника) 

 

Контактний номер телефону 
стаціонарний телефон 
Номер мобільного 

 

Адреса електронної пошти  
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БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНІ ТАБЛИЦІ, ПО ОДНУ НА КОЖНИЙ ЛОТ: 
- Тендер поділений на лоти; Учасник може брати участь у торгах за одним або всіма лотами. Кожна партія може бути предметом окремого контракту, і кількість 
може бути розділена, якщо не всі товари є в наявності. ACTED залишає за собою право визначати пріоритетність постачальників, які можуть надати повний набір 
товарів на лот. 
- Якщо Учаснику присуджується більше одного лота, може бути укладений один контракт, включаючи всі лоти. 
- Усі кількості, комплекти та окремі елементи, що входять до складу комплектів, можуть бути змінені. 
 
ЦІНА ЗА ОДИНИЦЮ ТА ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ  МАЄ ВКЛЮЧАТИ УСІ ПОДАТКИ 
БУДЬ ЛАСКА, ДОДАЙТЕ БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ЕЛЕМЕНТІВ, ТАКИХ ЯК КАТАЛОГИ ТА ЗРАЗКИ, ЩО ВИХОДИТЬ НИЖЧЕ. 
 
ВАЖЛИВО ЗАУВАЖИТИ, ЩО ACTED ВИКОРИСТОВУЄ КУРС ІНФОЄВРО HTTPS://EC.EUROPA.EU/INFO/FUNDING-TENDERS/PROCEDURES-GUIDELINES-
TENDERS/INFORMATION-CONTRACTORS-AND-BENEFICIARIES/EXCHANGE-RATE-INFOREURO_EN  ДЛЯ ВСІХ ДОГОВОРОВ, ПІДПИСАНИХ У МІСЦЕВІЙ ВАЛЮТІ, АЛЕ БУДЕ 

ОПЛАЧЕНО В ЄВРО.   
 
ЛОТ 1: Побутові гігієнічні набори - Поставка на 1 місяць – 3000 комплектів 
 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником  

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

одини
ця 

Кільк
ість 
(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Зубна щітка (для 
дорослих, будь-який 
колір, середньої 
жорсткості, з ручкою з 
протиковзкими 
накладками, з 
поверхнею для 
чищення язика) 

 Так 

шт 3 

        

2 Зубна паста 100мл 
(профілактична, з 
лактатом алюмінію, з 
потрійним ефектом, з 
високим вмістом 
фтору) 

Так 

тюб 1 

        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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3 Мило 125г (різні смаки, 
з додаванням вершків, 
з гліцерином, кожен 
шматок мила в 
індивідуальній 
заводській упаковці) 

Так 

шматок 2 

        

4 Шампунь 400мл (для 
будь-якого типу 
волосся, для 
відновлення структури, 
з додаванням 
екстрактів, без 
парабенів, без 
барвників, без 
силіконів) 

Так 

пляшка 1 

        

5 Батончики мила 125 г 
для прання білизни 
(виведення плям, 
гіпоалергенність, без 
агресивних хімікатів, 
без діоксану, без 
хлору, без SLS/SLES) 

Так 

шматок 4 

        

6 Гігієнічні прокладки 
20шт (денні прокладки, 
чохол - бавовна, з 
крильцями, 
ультратонкі, зі 
смужками крем-
бальзам з екстрактом 
ромашки, 
гіпоалергенний) 

Так 

пачка 1 

        

7 Туалетний папір в 
рулонах 65 метрів 
(білий, 200 розривів, 
двошаровий/двошаров
ий, побутовий рулон, в 
заводській паперовій 
упаковці) 

Так 

рулон 2 

        

8 Дезінфікуючий засіб 
для рук 150 мл 
(мінімум 70% вмісту 
алкоголю) 

Так 

пляшка 1 

        

9  Маски для обличчя 
(для прикриття рота, 5-
шарові/шарові, 
вологостійкі, не 
подразники, 
багаторазові, 

Так 

шт 50 
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високопроникні неткані 
матеріали, які 
запобігають 
потраплянню пилу, 
FFP2) 

10 Рушник (бавовняний, 
м'який, розмір 50х90 
см) 

Так 

шт 1 

        

11 Багаторазові 
поліетиленові пакети 
(розмір: 60x50x40 см, 
поліпропіленовий 
прямокутний мішок з 
текстильними ручками, 
обплетеними поясом 
250 мікрон, подвійні 
2x125 мікрон, 
навантаження 40 кг) 

Так 

мішок 2 

        

Загальна сума ГРН 
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ЛОТ 2: Побутові гігієнічні набори – постачання 3 місяці – 3810 наборів 
 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником  

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

оди
ниц

я 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

Країна 
походже

ння 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува

Ціна 
одиниці 
включає 

Загальна 
ціна без 

урахуван

Загальна 
ціна, 

включаючи 

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК (якщо 

відрізняються)  
ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 
польських постачальників) 
1. Вартість доставки за набір; 
2. Вартість доставки лоту; 
 

1. Вартість доставки за набір; 
 
2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 
для румунських постачальників) 
1. Вартість доставки за комплект; 
2. Вартість доставки лоту; 
 

1. Вартість доставки за набір; 
 
2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 
постачальники з можливістю доставки в Україну) 
1. Вартість доставки за набір; 
2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 
 
2. Вартість доставки лоту;  

 

   
ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ ДОСТАВКИ 
У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 
розгляне можливість придбання товарів, як у 
запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 
самостійного пакування) та отримає часткові поставки. 
 
Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 
картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 
переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 
підписання договору) 
 

 
1. Вартість упаковки за набір; 
 
2. Термін і місце доставки; 
 

Строк доставки для товарів на палетах (після 
підписання договору)  
 

 
1. Термін і місце доставки; 
  
 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
Пункт відправлення 
Очікувана відстань (км/милі) 
Тип (дорожній/повітряний/морський) 
Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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(включіть марку та 
модель, якщо є) 

поповненн
я запасів 

(зробле
но в _) 

ння 
податків 
(валюта

) 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

ня 
податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Зубна щітка (для 
дорослих, будь-який 
колір, середньої 
жорсткості, з ручкою з 
протиковзкими 
накладками, з 
поверхнею для 
чищення язика) 

Так 

штук
и 3 

        

2 Зубна паста 100мл 
(профілактична, з 
лактатом алюмінію, з 
потрійним ефектом, з 
високим вмістом 
фтору) 

Так 

тюб 3 

        

3 Мило 125г (різні смаки, 
з додаванням крему, з 
гліцерином, кожен 
шматок мила в 
індивідуальній 
заводській упаковці) 

Так 

брус
ок 6 

        

4 Шампунь 400мл (для 
будь-якого типу 
волосся, для 
відновлення структури, 
з додаванням 
екстрактів, без 
силіконів) 

Так 

пля
шка 2 

        

5 Брусок мила 125 г для 
прання білизни 
(виведення плям, 
гіпоалергенність, без 
агресивних хімікатів, 
без діоксану, без 
хлору, без SLS/SLES) 

Так 

брус
ок 6 

        

6 Гігієнічні прокладки 
20шт (денні прокладки, 
чохол - бавовна, з 
крильцями, 
ультратонкі, зі 
смужками крем-
бальзам з екстрактом 
ромашки, 
гіпоалергенний) 

Так 

пачк
а 3 

        



 

 

 

 11 / 61 
 

 

LOGISTICS 
Version 01/2022 

7 Туалетний папір в 
рулонах 65 метрів 
(білий, 200 розривів, 
двошаровий/двошаров
ий, побутовий рулон, в 
заводській паперовій 
упаковці) 

Так 

руло
н 12 

        

8 Дезінфікуючий засіб 
для рук 150 мл 
(мінімум 70% вмісту 
алкоголю) 

Так 

пля
шка 3 

        

9 Маски для обличчя 
(для прикриття рота, 5-
шарові/шарові, 
вологостійкі, без 
подразників, 
багаторазові, 
високопроникні неткані 
матеріали, які 
запобігають 
потраплянню пилу, 
FFP2)  

Так 

штук
и 150 

        

10 Рушник (бавовняний, 
м'який, розмір 50х90 
см) 

Так 
штук
и 3 

        

11 Мішок 
поліпропіленовий 40 кг 
(Розмір 55х90 см) 

Так 
міш
ок 3 

        

12 Відро пластикове 10 л 
(пластикове, балон, 
поліпропілен, будь-
який колір) 

Так 

відр
о 1 

        

13 Пральний порошок для 
одягу 4,5кг (для білої 
та кольорової білизни, 
дитячого, 
універсального 
машинного та ручного 
прання, 
гіпоалергенний, без 
фосфатів у м'якій 
упаковці) 

Так 

міш
ок 1 

        

14 Засіб для очищення 
поверхонь 500 мл 
(безпечний для 
очищення підлоги, 
плитки, стільниць, стін) 

Так 

пля
шка 2 
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15 Гель для миття посуду 
/Засіб для миття 
посуду 750мл (будь-
який смак, для всіх 
видів посуду, склад - 5-
15% аніонних ПАР, 
<5% неіонних ПАР, 
консервантів, 
ароматизаторів, в 
пластиковій упаковці) 

Так 

пля
шка 2 

        

Загальна сума ГРН 
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ЛОТ 3 А : Дитячі гігієнічні набори – 3110 наборів 
 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником  

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК (якщо 

відрізняються)  
ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 
польських постачальників) 
1. Вартість доставки за набір; 
2. Вартість доставки лоту; 
 

1. Вартість доставки за набір; 
 
2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 
для румунських постачальників) 
1. Вартість доставки за комплект; 
2. Вартість доставки лоту; 
 

1. Вартість доставки за набір; 
 
2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 
постачальники з можливістю доставки в Україну) 
1. Вартість доставки за набір; 
2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 
 
2. Вартість доставки лоту;  

 

   
ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ ДОСТАВКИ 
У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 
розгляне можливість придбання товарів, як у 
запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 
самостійного пакування) та отримає часткові поставки. 
 
Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 
картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 
переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 
підписання договору) 
 

 
1. Вартість упаковки за набір; 
 
2. Термін і місце доставки; 
 

Строк доставки для товарів на палетах (після 
підписання договору)  
 

 
1. Термін і місце доставки; 
  
 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
Пункт відправлення 
Очікувана відстань (км/милі) 
Тип (дорожній/повітряний/морський) 
Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

оди
ниц

я 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Бруски мила 125г 
(Дитяче мило для 
очищення чутливої та 
ніжної шкіри дитини, у 
складі тільки 
натуральних 
інгредієнтів та 
екстрактів корисних 
рослин) 

Так 

Брус
ок 2 

        

2 Дитячі серветки 72 шт. 
(гіпоалергенні вологі 
серветки з 
пластиковим 
клапаном, не містять 
спирту, парабенів та 
інгредієнтів на 
масляній основі) 

Так 

Пач
ка 4 

        

3 Дитяча присипка 500 
мг (дитяча присипка 
гіпоалергенна, з 
антибактеріальним і 
протизапальним 
ефектом, з 
додаванням ромашки 
або календули, без 
синтетичних барвників, 
ароматизаторів та 
дерматологічно 
схвалена) 

Так 

Тюб 3 

        

4 Дитячий зволожуючий 
крем 200 мг 
(гіпоалергенний, з 
додаванням екстракту 
алое або ромашки, 
пантенолу, без 
парабенів і 
синтетичних 
барвників) 

Так 

Пля
шка 3 
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5 Дитячий шампунь (для 
ніжної шкіри, об'єм 200 
мл, зручний для дітей, 
не викликає 
подразнення очей, з 
додаванням 
екстрактів, без 
парабенів, без 
барвників, без 
силіконів) 

Так 

Пля
шка 3 

        

6 Пральний порошок для 
одягу 4,5кг (для білої 
та кольорової білизни, 
дитячого, 
універсального 
машинного та ручного 
прання, 
гіпоалергенний, без 
фосфатів у м'якій 
упаковці) 

Так 

Міш
ок 1 

        

7 Багаторазові 
поліетиленові пакети 
(розмір: 60x50x40 см, 
поліпропіленовий 
прямокутний мішок з 
текстильними ручками, 
обплетеними поясом 
250 мікрон, подвійні 
2x125 мікрон, 
навантаження 40 кг) 

Так 

Міш
ок 2 

        

Загальна сума ГРН Загальна сума 

ГРН 

 
ЛОТ 3 Б: Дитячі підгузники на 3110 наборів (кількість підгузників буде залежати від потреб на землі, кожен комплект буде включати 1-2 пачки 
підгузників) 
 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником  

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

оди
ниц

я 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 
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1 Памперси дитячі 2 (4-8 
кг) 64 шт. (тип: унісекс 
липучка, нетканий 
дихаючий, з 
індикатором вологості, 
суперпоглинаючий 
внутрішній шар, 
подвійні манжети на 
ноги) (4-8 кг) 

Так 

Пач
ка 1 

        

3 Памперси дитячі 3 (6-
10 кг) 64 шт. (тип: 
унісекс липучка, 
нетканий дихаючий, з 
індикатором вологості, 
суперпоглинаючий 
внутрішній шар, 
подвійні манжети на 
ноги) (6-10 кг) 

Так 

Пач
ка 1 

        

4 Памперси дитячі 4 (7-
18 кг) 64 шт. (тип: 
унісекс липучка, 
нетканий дихаючий, з 
індикатором вологості, 
суперпоглинаючий 
внутрішній шар, 
подвійні манжети на 
ноги) (7-18 кг) 

Так 

Пач
ка 1 

        

Загальна сума ГРН 
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ЛОТ 4: НАБОРИ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ – 3170 НАБОРІВ 
 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником  

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

оди
ниц

я 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Багаторазові 
(екопакети) 
поліетиленові пакети 
(розмір: 60x50x40 см, 
поліпропіленовий 
прямокутний мішок з 
текстильними ручками, 
обплетеними поясом 
250 мікрон, подвійні 
2x125 мікрон, 
навантаження 40 кг) 

Так 
 

Міш
ок 1 

        

2 Blankets (Size: 
140x200cm, Thickness: 
5 mm minimum Woven, 
dry-raised on both sides, 
Material: minimum 30 % 
wool virgin material- up 
to 70% other virgin 
fibers-cotton or 
cotton/synthetic mix, 
Thermal resistance ISO 
5085-1: min 2.5 TOG or 
2.5 m A².K/W, Suitable 
for human use and free 
from Volatile Organic 
Components (VOC), not 
irritating to skin or have 
bad smell) Ковдри 
(Розмір: 140x200 см, 
Товщина: мінімум 5 мм 
Ткані, сухо підняті з 
обох боків, Матеріал: 
мінімум 30% вовняного 
матеріалу - до 70% 
інших волокон - 
бавовна або суміш 
бавовни/синтетики, 
Термостійкість ISO 
5085-1 : мінімум 2,5 
TOG або 2,5 м A².K/W, 

Так 
 

Ков
дра 2 
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Підходить для 
використання людьми і 
не містить летких 
органічних компонентів 
(ЛОС), не дратує шкіру 
і не має неприємного 
запаху) 

3 Постільна білизна 
(Розмір простирадла: 
145x210 см, Розмір 
наволочки: 70x70 см, 
Матеріал: мінімум 50% 
бавовни Простирадла 
підшиті з обох боків, 
Підходять для 
використання людьми і 
не містять летких 
органічних компонентів 
(ЛОС), не 
подразнюють шкіру та 
не мають неприємного 
запаху) 

Так 
 

Пос
тіль
на 
біли
зна 2 

        

4 Рушник L (розмір: 
70x140 см, матеріал: 
мінімум 50% бавовни, 
до 50% інших волокон, 
вага: мінімум 400 г/м², 
підходить для 
використання людьми і 
не містить летких 
органічних компонентів 
(ЛОС), не подразнює 
шкіру і не має поганий 
запах) 

Так 
 

Руш
ник 1  

       

5 Рушник M (розмір: 
50x90 см, матеріал: 
мінімум 50% бавовни, 
до 50% інших волокон, 
вага: мінімум 400 г/м², 
підходить для 
використання людьми і 
не містить летких 
органічних компонентів 
(ЛОС), не подразнює 
шкіру і не має поганий 
запах) 

Так 
 

Руш
ник 1  

       

6 Кухонний набір (1x 7-
літрова каструля з 
нержавіючої сталі або 

Так 
 Набі

р 1  
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алюмінію, 1x 2,5-
літрова сковорода з 
нержавіючої сталі зі 
знімною/знімною 
ручкою, 1x 5-літрова 
каструля з нержавіючої 
сталі або алюмінію з 
кришкою, 5x 1-літрові 
миски з нержавіючої 
сталі, 5x тарілки з 
нержавіючої сталі 20 
см діаметр, 5 чашок з 
нержавіючої сталі або 
твердого пластику 
ємністю 250 мл,  
5 столових ложок з 
нержавіючої сталі,  
5 столових вилок з 
нержавіючої сталі,  
5 столових ножів з 
нержавіючої сталі,  
1 кухонний ніж з лезом 
з нержавіючої сталі 
довжиною 30 см з 
ручкою,  
1 дерев'яна 
сервірувальна ложка,  
1 порційна ложка з 
нержавіючої сталі,  
1 черпак з нержавіючої 
сталі,  
1 подушечка для 
чищення з нержавіючої 
сталі) 

7 Каністра 10 літрів (Тип: 
в комплекті з кришкою, 
що загвинчується, і 
формованою ручкою 
для перенесення не 
менше 9 см завдовжки, 
внутрішній діаметр 
кришки не менше 30 
мм, мінімальна 
падіння, колір: будь-
який) 

Так 
 

штук
а 1 

        

8 Каністра 10 літрів (Тип: 
в комплекті з кришкою, 
що загвинчується, і 
формованою ручкою 

Так 
 

штук
а 1 
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для перенесення 
довжиною не менше 9 
см, внутрішній діаметр 
кришки мінімум 30 мм, 
випробування на 
падіння: витримує 
падіння з висоти 2,5 
метра при повній 
ємності,  
Матеріал: нерозбірний 
низький десниць 
поліетиленовий 
(LDPE) пластик, 
міцний, гнучкий, 
харчовий, 
стабілізований до 
ультрафіолетового 
випромінювання, без 
країв, вага: мінімум 455 
грам, колір: будь-який) 
Відро 20 літрів 
(металеве відро, маса 
порожнього барабана 
1,5 кг) 

Загальна сума ГРН 
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 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК (ЯКЩО 

ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ В ЖЕШУВ, ПОЛЬЩА (ЛИШЕ ДЛЯ 

ПОЛЬСЬКИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ) 
1. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗА НАБІР; 
2. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЛОТУ; 
 

1. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗА НАБІР; 
 
2. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЛОТУ; 
 

ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗА НАБІР ДО СУЧАВИ, РУМУНІЯ 

(ЛИШЕ ДЛЯ РУМУНСЬКИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ) 
1. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗА КОМПЛЕКТ; 
2. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЛОТУ; 
 

1. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗА НАБІР; 
 
2. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЛОТУ;  
 

ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ НАБОРУ ДО ЛЬВОВА, УКРАЇНА 

(ВСІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ З МОЖЛИВІСТЮ ДОСТАВКИ В 

УКРАЇНУ) 
1. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗА НАБІР; 
2. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЛОТУ;  

1. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЗА НАБІР; 
 
2. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ ЛОТУ;  
 

   
ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ ДОСТАВКИ 
У ЗВ’ЯЗКУ З ТЕРМІНОВІСТЮ НАДАННЯ ДПОМОГИ ACTED 

РОЗГЛЯНЕ МОЖЛИВІСТЬ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ, ЯК У 

ЗАПАКОВАНОМУ ВИГЛЯДІ ТАК І НА ПАЛЛЕТАХ (З 

МОЖЛИВІСТЮ САМОСТІЙНОГО ПАКУВАННЯ) ТА ОТРИМАЄ  

ЧАСТКОВІ ПОСТАВКИ. 
 
ЯКЩО У НАБОРАХ, ТО ТОВАР МАЄ БУТИ УПАКОВАНИЙ В 

КАРТОННІ КОРОБКИ ХОРОШОЇ ЯКОСТІ ТА МІСТИТИ АРКУШ 

З ПЕРЕЛІКОМ  ПРЕДМЕТІВ ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ.  

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ЗА НАБІР І ТЕРМІНИ ДОСТАВКИ 

(ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ) 
 

 
1. ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ЗА НАБІР; 
 
2. ТЕРМІН І МІСЦЕ ДОСТАВКИ; 
 

СТРОК ДОСТАВКИ ДЛЯ ТОВАРІВ НА ПАЛЕТАХ (ПІСЛЯ 

ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ)  
 

 
1. ТЕРМІН І МІСЦЕ ДОСТАВКИ; 
  
 
 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
ПУНКТ ВІДПРАВЛЕННЯ 
ОЧІКУВАНА ВІДСТАНЬ (КМ/МИЛІ) 
ТИП (ДОРОЖНІЙ/ПОВІТРЯНИЙ/МОРСЬКИЙ) 
МАРКА, МОДЕЛЬ ТА РІК ВИПУСКУ АВТОМОБІЛЯ 
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ЛОТ 5: НАБОРИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ – 450 КОМПЛЕКТІВ 
 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

оди
ниц

я 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Мило рідке 500мл (з 
дозатором, 
антибактеріальний 
ефект, додавання 
крему або гліцерину, 
будь-який смак, м'яка 
упаковка) 

ТАК 

Пля
шка 60 

        

2 Пральний порошок для 
одягу 4,5кг (для білої 
та кольорової білизни, 
дитячого, 
універсального 
машинного та ручного 
прання, 
гіпоалергенний, без 
фосфатів у м'якій 
упаковці) 

ТАК 

Міш
ок 11 

        

3 Гель для миття посуду 
/ Засіб для миття 
посуду 750мл (будь-
який смак, для всіх 
видів посуду, склад - 5-
15% аніонних ПАР, 
<5% неіонних ПАР, 
консервантів, 
ароматизаторів, в 
пластиковій упаковці) 

ТАК 

Пля
шка 12 

        

4 Відбілювач рідкий 5 л 
3-5% міцності (рідкий, 
концентрований 
дезінфікуючий засіб, 
призначений для 
підлоги, стін і 
поверхонь, для 
туалетів, 
універсальний, 

ТАК 

Пля
шка 15 
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основна діюча 
речовина - гіпохлорит 
натрію і суміш 
окислювачів, має 
протимікробну дію)  

5 Засіб для очищення 
поверхонь 500 мл 
(безпечний для 
очищення підлоги, 
плитки, стільниць, стін) 

ТАК 

Пля
шка 50 

        

6 Мішки для сміття 60 л 
(чорні, надміцні) 

ТАК Міш
ок 500 

        

7 Туалетний папір в 
рулонах 65 метрів 
(білий, 200 розривів, 
двошаровий/двошаров
ий, побутовий рулон, в 
заводській паперовій 
упаковці) 

ТАК 

руло
н 70 

        

8 Швабра (плоска, для 
всіх підлог, 40 см, зі 
знімною металевою 
телескопічною ручкою 
без віджимання, зі 
змінною насадкою 
полонатир з 
мікрофібри або 
бавовни) 

ТАК 

Mop 6 

        

9 Відро пластикове 10 л 
(пластикове, балон, 
поліпропілен, будь-
який колір) 

Yes 

Buc
ket 10 

        

10 Щітка для чищення 
унітазу (з підставкою, 
42 см, пластик, будь-
який колір)  

Yes 

Brus
h 5 

        

11 Рукавички гумові для 
чищення коробки 5 пар 
(еластичний латекс, з 
бавовняним 
внутрішнім 
напиленням, з 
гофрованою 
зовнішньою частиною, 
розмір L) 

Yes 

Box 45 

        

12 Рушник паперовий 200 
аркушів (двошаровий, 
з целюлози, білий, тип 

Yes 
Pac
k 30 
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- листовий, без 
перфорації, з 
вологостійкою 
добавкою, 
гіпоалергенний, Z-
форма, у заводській 
упаковці) 

13 Дезінфікуючий засіб 
для рук 1 літр (мінімум 
70% вмісту алкоголю) 

Yes 
Bottl
e 30 

        

14 Маски для обличчя 
(для прикриття рота, 5-
шарові/шарові, 
вологостійкі, не 
подразники, 
багаторазові, 
високопроникні неткані 
матеріали, які 
запобігають 
потраплянню пилу, 
FFP2) 

Yes 

Piec
es 500 

        

15 Багаторазові 
поліетиленові пакети 
(розмір: 60x50x40 см, 
поліпропіленовий 
прямокутний мішок з 
текстильними ручками, 
обплетеними поясом 
250 мікрон, подвійні 
2x125 мікрон, 
навантаження 40 кг) 

Yes 

Bag 3 

        

16 Картонна коробка 
(Коробка картонна 
чотирьохклапанна, 
(висота ширина 
довжина) розмір 
550х450х350мм, тип 
картону Т24, колір 
картону зовні: будь-
який) 

Yes 

Box 3 

        

Загальна сума ГРН 

 



 

 

 

 26 / 61 
 

 

LOGISTICS 
Version 01/2022 

 
 
ЛОТ 6 A: КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ – 1100 НАБОРІВ  
 

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

Од
ини
ця 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Вологі серветки 120 
шт. (гіпоалергенний, 
без спирту, без 
парабенів, 
дерматологічно 
протестований, без 
запаху, нейтральний 
pH, 
антибактеріальний, 
для всіх типів шкіри, 
нетканий матеріал, 
пластикова клапанна 
упаковка) 

Так 

пачк
а 9 

        

2 Рукавички гумові для 
чищення коробки 5 пар 
(еластичний латекс, з 
бавовняним 
внутрішнім 
напиленням, з 
гофрованою 
зовнішньою частиною, 
розмір L) 

Так 

коро
бка 3 

        

3 Мазь цинкова 25г (10% 
для зовнішнього 
застосування, 
пластикова упаковка в 
тубах) 

Так 

тюб 6 

        

4 Брусок мила 125г (різні 
смаки, з додаванням 
вершків, з гліцерином, 
кожен шматок мила в 
індивідуальній 
заводській упаковці) 

Так 

брус
ок 2 

        

5 Пральний порошок для 
одягу 4,5кг (для білої 
та кольорової білизни, 
дитячого, 
універсального 

Так 

міш
ок 2 
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машинного та ручного 
прання, 
гіпоалергенний, без 
фосфатів у м'якій 
упаковці) 

6 Картонна коробка 
(Коробка картонна 
чотирьохклапанна, 
(висота ширина 
довжина) розмір 
550х450х350мм, тип 
картону Т24, колір 
картону зовні: будь-
який) 

Так 

коро
бка 3 

        

Загальна сума ГРН 

 
ЛОТ 6 В: Дитячі підгузники на 1100 наборів (кількість підгузників буде залежати від потреб у полях, кожен набір буде включати 3-6 пачок підгузників)  
 
 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

Од
ини
ця 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Підгузки для дорослих 
30 шт. (унісекс, 
подвійний 
абсорбуючий шар з 
антибактеріальним 
адсорбентом, подвійна 
липучка, бічні 
внутрішні сторони, 
гіпоалергенний, без 
ароматизаторів) 
розмір L, 6 крапель 

Так 

пачк
а 1 

        

2 Поглингаючі підгузники 
30шт. (Розмір: 600x600 
мм, два шари 
поглинання, верхній 
шар водонепроникний, 
протиковзкий, без 

Так 

пачк
а 1 
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запаху, 
гіпоалергенний) 

Загальна сума ГРН 
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ЛОТ 7: Набори інституційних непродовольчих товарів – 830 наборів   
 

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 

 

  



 

 

 

 31 / 61 
 

 

LOGISTICS 
Version 01/2022 

 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

Од
ини
ця 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Розкладні ліжка 
(Розмір: 190x63 см, 
Вага: 6,2 кг, Розміри 
упаковки: 93× 18 × 9 см 
Сірий або синій колір, 
Комплект ліжка, 
Максимальне 
навантаження: 110 кг, 
Матеріал каркаса: 
Сталь, Конструкційний 
матеріал: Поліестер з 
ПВХ покриттям, 100% 
поліестер) 

Так 

Ліжк
о 1 

        

2 Матрац (розмір: 
70x190 см, 
поролоновий матрац: 
безпружинний 
поролон, термофлекс, 
спінений поліуретан 
або подібний, від 
середньої до 
жорсткості, 
максимальне 
навантаження не 
менше 80 кг зі знімним 
чохлом для матраца з 
гумової тканини, 
можна прати при 
високій температурі, 
тобто 90 градусів 
Цельсія) 

Так 

Мат
рас 1 

        

3 Ковдри (Розмір: 
140x200 см, Товщина: 
мінімум 5 мм Ткані, 
стьобаний катоновий 
чохол, Матеріал: 
мінімум 30% вовняного 
матеріалу - до 70% 

Так 

Ков
дра 2 
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інших волокон - 
бавовна або суміш 
бавовни/синтетики, 
Термостійкість ISO 
5085-1 : мінімум 2,5 
TOG або 2,5 м A².K/W, 
Підходить для 
використання людьми і 
не містить летких 
органічних компонентів 
(ЛОС), не дратує шкіру 
і не має неприємного 
запаху)  
 

4 Постільна білизна 
(Розмір простирадла: 
145x210 см, Розмір 
наволочки: 70x70 см, 
Матеріал: мінімум 50% 
бавовни Простирадла 
підшиті з обох боків, 
Підходять для 
використання людьми і 
не містять летких 
органічних компонентів 
(ЛОС), не 
подразнюють шкіру та 
не мають неприємного 
запаху)  

Так 

Пос
тіль
на 
біли
зна 2 

        

5 Рушник L (розмір: 
70x140 см, матеріал: 
мінімум 50% бавовни, 
до 50% інших волокон, 
вага: мінімум 400 г/м², 
підходить для 
використання людьми і 
не містить летких 
органічних компонентів 
(ЛОС), не подразнює 
шкіру і не має поганий 
запах) 

Так 

Руш
ник 1 

        

6 Рушник M (розмір: 
50x90 см, матеріал: 
мінімум 50% бавовни, 
до 50% інших волокон, 
вага: мінімум 400 г/м², 
підходить для 
використання людьми і 
не містить летких 

Так 

Руш
ник 1 
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органічних компонентів 
(ЛОС), не подразнює 
шкіру і не має поганий 
запах) 

7 Сонячна лампа з 
блоком живлення 
(погодостійка та 
ударостійка сонячна 
лампа зі світлодіодами 
та батареєю, все в 
одному міцному 
корпусі, пластиковий 
ABS / прозорий ПК, 
мінімум 8 годин 
безперервності 
живлення на 1 заряді) 

Так 

Лам
па 1 

        

Загальна сума ГРН 

 



 

 

 

 34 / 61 
 

 

LOGISTICS 
Version 01/2022 

 
 
 
LOT 8: Food kits – Type A – 430 kits  

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 
Опис товарів і 

технічні 
характеристики 

Необхід
ний 

зразок 
ТАК/НІ 

Од
ини
ця 

Кількіст
ь 

(1) 

Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Пшеничне борошно Так КГ 9 
        

2 Консервований 

горох або квасоля 

Так КГ 

3 

        

3 Рибні або м'ясні 

консерви 

Так КГ 

4.5 

        

4 Рослинна олія Так літр

ів 2 

        

5 Йодована сіль Так Гра

ми 10 

        

6 Цукор Так КГ 9 
        

Загальна сума ГРН 
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ЛОТ 9: Харчові набори – Тип B – 360 комплектів  
 

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 

Опис товарів і 

технічні 

характеристики 

Необхід

ний 

зразок 

ТАК/НІ 

Од

ини

ця 

Кількіс

ть Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Печиво з великою 
харчовою цінністю 
(калорій)б енергетичне 
печиво  
(Індивідуальна 
упаковка 100 грам або 
50 грам, Харчова 
цінність: вона повинна 
містити таку поживну 
цінність на 100 грам 
сухої речовини: 
Енергетична цінність: 
мінімум 450 ккал, 100 
упаковок по 100 грам 
кожна або 200 
упаковок по 50 грам, 
Готові до вживання 
безпосередньо або 
можна змішати з 
безпечною 
кип’яченою/теплою 
водою для 
приготування каші для 
маленьких дітей від 6 
місяців до 23 місяців) 

Так 

КЛ 1.5 

        

2 Консервована квасоля 
або горох 

Так 
КЛ 0.8 

        

3 М'ясні або рибні 
консерви 

Так 
КЛ 0.5 

        

Загальна сума ГРН 



 

 

 

 38 / 61 
 

 

LOGISTICS 
Version 01/2022 

 
 
ЛОТ 10: ХАРЧОВІ НАБОРИ – ТИП C – 360 КОМПЛЕКТІВ 
 

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 

Опис товарів і 

технічні 

характеристики 

Необхід

ний 

зразок 

ТАК/НІ 

Од

ини

ця 

Кількіс

ть Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Зерно гречаної 

крупи 

Так КГ 

9 

        

2 Макарони з 

макаронів 

Так КГ 

3 

        

3 Рис білий середній Так КГ 3 
        

4 М'ясні або рибні 

консерви 

Так КГ 

1.5 

        

5 Олія рослинна 

(соняшникова) 

Так літр

ів 1 

        

6 Йодована сіль Так Гра

ми 10 

        

Загальна сума ГРН 
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ЛОТ 11: Харчові набори – Тип Д – 360 наборів 
 

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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 Заповнюється ACTED Заповнюється Учасником 

N° 

Опис товарів і 

технічні 

характеристики 

Необхід

ний 

зразок 

ТАК/НІ 

Од

ини

ця 

Кількіс

ть Пропонований 
опис і технічні 

характеристики 
(включіть марку та 

модель, якщо є) 

Кількість 
на даний 
момент в 
наявності 

Час для 
нового 

постачання 
та  

поповненн
я запасів 

Країна 
походже

ння 
(зробле
но в _) 

Ціна за 
одиниц
ю без 

урахува
ння 

податків 
(валюта

) 

Ціна 
одиниці 
включає 

всі витрати 
та податки 
(валюта) 

(3) 

Загальна 
ціна без 

урахуван
ня 

податків 
(валюта) 
(1) x (2) 

Загальна 
ціна, 

включаючи 
всі витрати 
та податки 
(валюта) 
(1) x (3) 

1 Макарони з 

макаронів 

Так КГ 

7.5 

        

2 Рис білий середній Так КГ 7.5 
        

3 М'ясні або рибні 

консерви 

Так КГ 

1.5 

        

4 Рослинна олія Так літр

ів 1 

        

5 Йодована сіль Так Гра

ми 10 

        

Загальна сума ГРН 
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УМОВИ УЧАСНИКА: 
 

 УМОВИ ДОСТАВКИ ЗА ЗАПИТОМ АКТЕД   
УМОВИ ДОСТАВКИ, ЩО ПРОПОНУЄ УЧАСНИК 

(якщо відрізняються)  

ІНКОТЕРМ DDP  

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТА ВАРТІСТЬ Вартість доставки в Жешув, Польща (лише для 

польських постачальників) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту; 

 

Вартість доставки за набір до Сучави, Румунія (лише 

для румунських постачальників) 

1. Вартість доставки за комплект; 

2. Вартість доставки лоту; 

 

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

Вартість доставки набору до Львова, Україна (всі 

постачальники з можливістю доставки в Україну) 

1. Вартість доставки за набір; 

2. Вартість доставки лоту;  

1. Вартість доставки за набір; 

 

2. Вартість доставки лоту;  

 

   

ВАРТІСТЬ УПАКОВКИ ТА ТЕРМІНИ 

ДОСТАВКИ 

У зв’язку з терміновістю надання дпомоги ACTED 

розгляне можливість придбання товарів, як у 

запакованому вигляді так і на паллетах (з можливістю 

самостійного пакування) та отримає  часткові 

поставки. 

 

Якщо у наборах, то товар має бути упакований в 

картонні коробки хорошої якості та містити аркуш з 

переліком  предметів всередині коробки.  

Вартість упаковки за набір і терміни доставки (після 

підписання договору) 

 

 

1. Вартість упаковки за набір; 

 

2. Термін і місце доставки; 

 

Строк доставки для товарів на палетах (після 

підписання договору)  

 

 

1. Термін і місце доставки; 

  

 

 

СПОСІБ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

Пункт відправлення 

Очікувана відстань (км/милі) 

Тип (дорожній/повітряний/морський) 

Марка, модель та рік випуску автомобіля 
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Ім'я уповноваженого представника учасника торгів:________________________ 
 
Підпис уповноваженого та печатка: ________________________ 
 
Дата:  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, РЕКОМЕНДОВАНІ АКТЕД 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ, ЗАПРОПОНОВАНІ УЧАСНИКОМ (якщо вони 

відрізняються) 

ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ 
3 місяці мінімум; в ідеалі 6 місяців  

УМОВИ ОПЛАТИ 
  

ГАРАНТІЇ 
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PRO – 06.2 SUPPLIER’S ETHICAL DECLARATION  
 
Date:    ________________________________ 
 
Supplier’s name:   ________________________________ 
 
Supplier’s address:  ________________________________ 
 
Supplier’s contact e-mail address:  ________________________________ 
 
ACTED is committed to carrying out its procurement in a free, fair and transparent manner, purchasing through competitive procedures, and suppliers adhering to the below 
ethical business principles & practices.  
ACTED is governed by a set of global policies that are regularly revised and reinforced (refer to https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-
policies/): 

- Anti-Fraud, Bribery and Corruption Policy: ACTED has a zero tolerance approach towards fraud and corruption and is committed to respecting the highest 
standards in terms of efficiency, responsibility and transparency in its activities. 

- Conflict of Interest Prevention Policy: to ensure the most efficient, responsible and transparent delivery of aid, ACTED, its staff and partners commit to 
preventing their private interests conflicting with their duties and any other kind of conflict of interests. 

- Anti-Terrorism and Anti-Money Laundering Policy: never knowingly support, tolerate, encourage or finance terrorism, the activities of those who embrace 
terrorism and anti-money laundering activities. 

- Child Protection Policy: statement of intent demonstrating ACTED’s commitment to safeguarding children from harm within internal procedure, throughout all 
activities. 

- Policy against Sexual Exploitation and Abuse: ACTED adopts a zero tolerance approach towards sexual exploitation and abuse, and is thus committed to 
their prevention and sanction both within the organisation and within the framework of its programmes and beneficiary populations. 

- Environmental Safeguarding Policy: ACTED is committed to the promotion of a 3Zero world: zero exclusion, zero carbon, zero poverty. In line with this, 
ACTED is committed to good environmental stewardship in its operations and in all of its humanitarian and development programming. ACTED commits to 
minimising the environmental impact of our operations. 

 
The present document is considered an annex to all Purchase Orders and Procurement Contracts ACTED may conclude with your company. Therefore, any breach to the 
below statements and/or any failure to properly fill in the below statement may result in the termination of the Purchase Order or Procurement Contract without compensation. 
 
1. By undersigning this Ethical Declaration, we, the authorized representative of the supplier stated above, certify that no legal relationship exists between our company, 

our joint ventures or our subcontractors, and any ACTED staff nor implementing partners. As a consequence, we hereby testify that we have no interest or connection 
with ACTED other than those disclosed below [please declare below whether you, the company, its owners, directors, staff or agents have any interest or connection 
with any ACTED employee, volunteer or agent, or any of ACTED implementing partners].  

https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
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Situation 11 

Name of the person or entity with possible interest or connection with ACTED staff or implementing partners: 
 
________________________________ 
 
Name of ACTED staff or implementing partners with possible interest or connection with you, the company, its owners, directors, staff or agents: 
 
________________________________ 
 
Nature of interest or connection2:  
 
________________________________ 
 

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: 

- being bankrupt or being wound up, having their affairs administered by any courts, having entered into an arrangement with creditors, having suspended business 
activities, being the subject of proceedings concerning those matters, or being in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national 
legislation or regulations;  

- having been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;  
- having been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the concerned contracting authority can justify;  
- having not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the 

country in which they are established or with those of the country of presence of ACTED or those of the country where the contract is to be performed;  
- having been the subject of a judgment for fraud, corruption, involvement in a criminal organization or any other illegal activity detrimental to the financial interests 

of ACTED or its donors;  
- being currently subject to an administrative penalty for being guilty of misrepresentation in supplying the information required by a contracting authority, for failing 

to supply this information or for having been declared to be in serious breach of their contractual obligations towards this contracting authority,  
- being subject to any national, regional or international sanction related to terrorism or money laundering.  

 
3. We hereby acknolwedge that: 

- neither we nor any of the members of our Joint Venture or any of our Subcontractors shall violate the basic rights of ACTED’s or its implementing partners’ 
beneficiaries; 

 
1 Please use the same format for reporting any additional situation as an annex to the present document, signed & stamped. 
2 The existence of an interest or connection does not preclude being vetted as ACTED supplier; it enables to properly manage any potential conflict of interest for sound management of any contractual bindings 
between your company and ACTED in the future. 
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- neither we nor any of the members of our Joint Venture or any of our Subcontractors shall be engaged in the manufacture of arms, in the sale of arms to 
governments which violate the human rights of their citizens; or where there is internal armed conflict or major tensions; or where the sale of arms may jeopardise 
regional peace and security.  

- neither we nor any of the members of our Joint Venture nor any of our Subcontractors shall participate, support or finance, directly or indirectly, in an act of 
terrorism or an act of money laundering; 

- neither we nor any of the members of our Joint Venture nor any of our Subcontractors have engaged or will engage in any Sanctionable Practice; 
- 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, or the European Union; 
- we comply with and ensure that our Subcontractors and major suppliers with international environmental and labour standards, consistent with laws and 

regulations applicable in the country and the fundamental conventions of the International Labour Organisation (ILO) and international environmental treaties. 
- neither we nor any of the members of our Joint Venture nor any of our Subcontractors directly or indirectly, voluntarily or involuntarily, participate, organise or 

benefit, by any means whatsoever, from any form of child ill-treatment or negligence; 
- neither we nor any of the members of our Joint Venture or any of our Subcontractors shall directly or indirectly participate in sexual exploitation and abuse, or 

take undue advantage of their professional position for their personal interest or to obtain a favour of a sexual nature. 
 
A summary of the ILO and international environmental standards are provided below as appendixes; however, we recognise hereby being knowledgeable of such 
standards in their entirety.  

 
4. We undertake to bring to the attention of ACTED any change in situation with regard to points 1, 2 and 3 above. 
 
5. We hereby commit to: 

- provide quotations & offers at the best value when requested; 
- accept payment by cash, cheque or bank transfer; 
- not offer or pay incentives to ACTED, its implementing partners or any of ACTED staff or of its implementing partners, either to be awarded to supply goods, 

equipment, services and/or works, nor as personal gifts or loans; 
- not to request favor nor payment from ACTED, its implementing partners or any of ACTED staff or of its implementing partners, to provide quotations or offers; 
- notify ACTED immediately at transparency@acted.org in case we have reasons to believe that practices listed above, or similar ones, have occurred. 

Similarly, ACTED hereby: 
- commits to assess quotations and offers fairly, based on non-discrimination, equal treatment, transparency, and confidentiality principles; 
- recalls that no payment, favor, gift, loan or any other kind of retribution is requested to submit any quotation or offer to ACTED. 

 
6. We hereby accept as well as all members of our Joint Venture partners and subcontractors to:  

- upon request, provide information relating to our company’s, our Joint Venture partners and subcontractors registration documents, past performances, and any 
other commercial or administrative documents relevant for assessing our experience and capacity;  

- and permit ACTED and its donors or an agent appointed by either of them to inspect the respective accounts, records and documents, to permit on-the-spot 
checks and to ensure access to sites and the respective project. 

 
7. In the case of being awarded a Purchase Order or a Procurement 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 ten years from the date of fulfillment or termination 

mailto:transparency@acted.org
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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 ACTED and its donors. 

 
8. In the case of being awarded a Contract, both parties hereby agree on:  

- require the immediate cessation of serious breaches to the present Ethical Declaration terms and, where these persist, terminate the business relationship.  
- seek to ensure all staff are aware of their rights and involved in the decisions which affect them.  
- recognise official regulation and inspection of workplace standards, and the interests of legitimate trades unions and other representative organisations.  
- seek arbitration in the case of unresolved disputes. 

  
Name (company’s legal representative, or representative otherwise authorized by the supplier’s legal representative):  
______________________________  
 
In the capacity of: _______________________ 
 
Duly empowered to sign in the name and on behalf of: _______________________________ 
 
Signature: _______________________________ 
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Appendix – Summary of Labour & Environmental Standards 
 

A. Summary of Labour standards (indicative only, please refer to ACTED policies and ILO standards) 
The labour standards in this code are based on the conventions of the International Labour Organisation (ILO).  
 

• Employment is freely chosen  
 
There is no forced, bonded or involuntary prison labour. Workers are not required to lodge `deposits’ or their identity papers with the employer and are free to leave their 
employer after reasonable notice. 
 

• Freedom of association and the right to collective bargaining are respected  
 
Workers, without distinction, have the right to join or form trade unions of their own choosing and to bargain collectively. The employer adopts an open attitude towards the 
legitimate activities of trade unions. Workers representatives are not discriminated against and have access to carry out their representative functions in the workplace. 
Where the right to freedom of association and collective bargaining is restricted under law, the employer facilitates, and does not hinder, the development of parallel means 
for independent and free association and bargaining. 
 

• Working conditions are safe and hygienic  
 
A safe and hygienic working environment shall be provided, bearing in mind the prevailing knowledge of the industry and of any specific hazards. Adequate steps shall be 
taken to prevent accidents and injury to health arising out of, associated with, or occurring in the course of work, by minimising, so far as is reasonably practicable, the causes 
of hazards inherent in the working environment. Workers shall receive regular and recorded health and safety training, and such training shall be repeated for new or 
reassigned workers. Access to clean toilet facilities and potable water and, if appropriate, sanitary facilities for food storage shall be provided. Accommodation, where 
provided, shall be clean, safe, and meet the basic needs of the workers. The company observing the standards shall assign responsibility for health and safety to a senior 
management representative. 
 

• Child Labour shall not be used  
 
There shall be no new recruitment of child labour. Companies shall develop or participate in and contribute to policies and programmes, which provide for the transition of 
any child found to be performing child labour to enable her/him to attend and remain in quality education until no longer a child. Children and young people under 18 years 
of age shall not be employed at night or in hazardous conditions. These policies and procedures shall conform to the provisions of the relevant International Labour 
Organisation (ILO) standards. 
 

• Living wages are paid  
 
Wages and benefits paid for a standard working week meet, at a minimum, national legal standards or industry benchmarks. In any event wages should always be high 
enough to meet basic needs and to provide some discretionary income. All workers shall be provided with written and understandable information about their employment 
conditions in respect to wages before they enter employment, and about the particulars of their wages for the pay period concerned each time that they are paid. Deductions 
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from wages as a disciplinary measure shall not be permitted nor shall any deductions from wages not provided for by national law be permitted without the express and 
informed permission of the worker concerned. All disciplinary measures should be recorded. 
 

• Working hours are not excessive  
 
Working hours comply with national laws and benchmark industry standards, whichever affords greater protection. In any event, workers shall not on a regular basis be 
required to work in excess of the local legal working hours. Overtime shall be voluntary, shall not exceed local legal limits, shall not be demanded on a regular basis and 
shall always be compensated at a premium rate. 
 

• No discrimination is practised 
 
There is no discrimination in hiring, compensation, access to training, promotion, termination or retirement based on race, caste, national origin, religion, age, disability, 
gender, marital status, sexual orientation, union membership or political affiliation. 
 

• Regular employment is provided  
 
To every extent possible work performed must be on the basis of a recognised employment relationship established through national law and practice. Obligations to 
employees under labour or social security laws and regulations arising from the regular employment relationship shall not be avoided through the use of labour-only 
contracting, sub-contracting or home-working arrangements, or through apprenticeship schemes where there is no real intent to impart skills or provide regular employment, 
nor shall any such obligations be avoided through the excessive use of fixed-term contracts of employment. 
 

• No harsh or inhumane treatment is allowed 
  
Physical abuse or discipline, the threat of physical abuse, sexual or other harassment and verbal abuse or other forms of intimidation shall be prohibited. 
 

B. Summary of Environmental standards (indicative only, please refer to ACTED policies, Global Compact here https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles & Green Procurement Policy here: https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm) 

 
ACTED suppliers will minimise, and wherever possible, eliminate the release of any pollutant that may cause environmental damage to the air, water, earth or its inhabitants, 
while as a minimum complying with all statutory and other legal requirements relating to the environmental impacts of their business. Detailed performance standards are a 
matter for suppliers, but should address at least the following:  
 

• Sustainable use of natural resources  
 
ACTED suppliers will sustain the use of renewable natural resources and will conserve non-renewable resources through efficient use and careful planning. 
 

• Conservation  
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Processes and activities are monitored and modified as necessary to ensure that conservation of scarce resources, including water, flora and fauna and productive land in 
certain situations. 
 

• Waste Management  
 
Waste creation is minimised and wherever economically possible reused, repaired and recycled. Effective controls of waste in respect of ground, air, and water pollution are 
adopted. In the case of hazardous materials, emergency response plans are in place. 
 

• Energy Use  
 
All production and delivery processes, including the use of heating, ventilation, lighting, IT systems and transportation, are based on the need to maximise efficient energy 
use and to minimise harmful emissions. 
 

• Packaging and Paper  
 
Undue and unnecessary use of materials is avoided, and recycled materials used whenever appropriate. 
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PRO – 09 GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 

(full version) 
 
Article 1 - Scope and purpose   
The purpose of ACTED’s General Conditions of Purchase (hereinafter the "General Conditions") is to define the terms and conditions for the purchase and/or rental of goods (hereinafter the "Goods") and/or the 

performance of services (hereinafter the "Services"). The term "Supply" refers to both the Goods and the Services provided by the seller or provider (hereinafter referred to as the "Contractor"). The description, 

specifications, specific conditions of performance, sale and delivery of the Supplies and any conditions derogating from the General Conditions shall be defined jointly by the Parties after negotiation and appear in the 

special conditions (hereinafter the "Special Conditions") and/or in the purchase order (hereinafter the "Purchase Order"). The General Conditions and their annexes form, together with the Special Conditions and/or 

the Purchase Order, the purchase contract agreed between ACTED or any company controlled by ACTED within the meaning of Article L.233-3 of the French Commercial Code (hereinafter the "Contracting Authority") 

and the Contractor (hereinafter the "Contract"). 

The response to an invitation to tender and/or the execution of ACTED's orders shall be deemed acceptance of these conditions and waiver by the Contractor of its general conditions of sale. These General Conditions 

shall prevail without exception over any other conditions specific to the Contractor unless express and written derogation granted by ACTED. 

In case of contradiction or imprecision, these contractual documents are applied in the following hierarchical order, the document of higher rank taking precedence over the document of lower rank: 
- The Special Conditions 

- The Purchase Order(s)  

- The General Conditions  

 
Article 2 - Capacity of the Contractor 
The Contractor declares to possess: 

- sufficient technical skills and means to ensure the performance of the Contract in accordance with these Conditions and the rules of the trade, 

- the financial capacity and personnel resources to ensure the performance of the Contract without any risk of interruption, 

- the authorisations, rights and approvals necessary for the performance of the Contract. 

- perfect knowledge of the conditions of access to the places mentioned in the purchase order and/or the special conditions of purchase. 

The Contractor declares: 
- to be in full compliance with social and tax legislation in force at the place of performance of the services. 

- to vouch for the good behaviour of its staff and of the staff of its potential subcontractors. 

- not to be subject to collective proceedings 

- not to be subject to international sanctions (OFAC, EU, or others). 

 
Article 3.1 - Delivery of goods  
3.1.1. - Deadlines 
As an obligation of result, the Contractor, upon receipt of the Purchase Order from the Contracting Authority, undertakes to take charge of the supply, transport and delivery of the Goods ordered, the completion of 
export and import customs formalities and to pay the duties and taxes related to these operations interpreted on the basis of the latest INCOTERMS. The Goods shall be delivered to the Contracting Authority by a 
carrier chosen by the Contracting Authority/Contractor. 
3.1.2. - Reception 
Once delivery has been duly made by the Contractor, the Contracting Authority shall sign the delivery note (hereinafter the "Delivery Note") submitted by the carrier. 

Under the terms of this Delivery Note, the Contracting Authority is only required to check the appearance of the parcels upon delivery and their number, and if necessary to address to the carrier, within two (2) working 

days, excluding public holidays, by registered letter with acknowledgement of receipt or any written means proving delivery, the reservations provided for in Article L.133-3 of the French Commercial Code. 

The Contracting Authority or the Beneficiary, understood as the beneficiary of the purchase, rental or delivery of Goods or the performance of Services, has a maximum period of fifteen (15) working days following 

the date of delivery to unpack, test the functioning of the Goods delivered and formally accept them, by signing, where applicable, an acceptance report without reservation, or refuse them and request the return of 

the defective Goods so that they can be replaced or, where applicable, reimbursed. 

The Goods are delivered and accompanied by their associated documentation (including a user manual) in French and English. 
 
3.1.3. - Transfer of ownership and transfer of risk 
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The Goods shall become the property of the Contracting Authority or the Beneficiary upon signature of the Delivery Note or, where applicable, of the acceptance report without reservation by the Contracting Authority. 
The risks shall be transferred upon delivery of the Goods at the place of destination subject to any deterioration that may be caused to the Goods, by the Contractor or its subcontractors, after delivery. 
3.1.4. - Warranty 
The Contractor warrants that the Goods delivered are in conformity with their associated documentation, function in accordance with the characteristics described in the Special Conditions and their associated 

documentation and are suitable for their intended use. 

Unless otherwise specified in the Special Terms and Conditions and/or the Purchase Order, the duration of the contractual warranty is twelve (12) months starting from the date of delivery or signature of the acceptance 

report without reservation of the corresponding Good. The contractual warranty consists, at the choice of the Contracting Authority, in a commitment to replace or repair free of charge the defective Goods delivered, 

regardless of the reason for the non-conformity (in particular a defect in quality or operation). The Contractor shall bear all corresponding costs, including transportation costs. The Contractor undertakes to carry out 

the replacement or repair within seven (7) calendar days of receipt, by the Contractor, of the Contracting Authority's notification of the defects found. If the Contractor fails to comply with its obligations in this respect, 

the Contracting Authority reserves the right to perform or have performed by a third party at the Contractor's cost and risks, after having given it, formal notice to perform, without prejudice to the application of Article 

13 of the General Conditions. 

The aforementioned warranties apply to any Goods repaired or replaced for a further period of twelve (12) months. 

The Contractor shall also repair any harmful consequences of such defects or damage and provide the Contracting Authority with such a guarantee. 

In addition, the Contractor shall remain liable, in accordance with ordinary law, for any hidden defect of the Goods that may appear. 

The Goods shall be delivered in compliance with European and national regulations and current health, safety and environmental standards and in particular with regard to dangerous substances and preparations, 

waste, electrical protection, radio-frequency, electromagnetic, ionising, optical and vibration radiations. 

The Contractor undertakes to inform the Contracting Authority of any failure to comply with these regulations and shall compensate the Contracting Authority for any consequences resulting from the Contractor's 

failure to comply with the obligation described in this Article. 

The Contractor shall provide the Contracting Authority with a bank warranty equivalent to five (5) percent (%) of the Contract Price as security for performance. This warranty shall be annexed to the Contract. 
Article 3.2 - Conditions for performance of Services 

3.2.1. - Quality of Services 
Unless otherwise stipulated in the Special Conditions and/or the Purchase Order, as a strengthened obligation of means (the burden of proof being on the Contractor), the Contractor undertakes to perform the Services 

in a professional manner, in strict compliance with the rules of the trade, applicable to the type of services entrusted to the Contractor. 

The Contractor undertakes to implement, at its own expense, adequate technical and human resources in order to ensure the perfect execution of the Services entrusted to it. In this respect, the Contractor shall 

define, under its responsibility, the resources, tools, methods and means of execution necessary for the performance of the Services. 

The Contractor undertakes to comply with the technical information and the schedule established by the Contracting Authority. 
3.2.2. - Continuity of Services and Contractor's team 

In general, the Contractor warranties perfect continuity in the performance of the Services. 

The Contractor shall be solely responsible for defining the type(s) of personnel profiles required and for designating the team members assigned to the performance of the Services and warranty their competence 

and experience for the performance of said Services. 

The Contractor undertakes: 
- to inform the Contracting Authority of the absence, leave or unavailability of one of its staff members, as soon as it is known. 

- to replace, as soon as possible, the unavailable intervener with a person having equivalent technical skills and qualifications, 

- to ensure that the change of participant does not interrupt the proper performance of the Services, by organising, at its own expense, a transition period in order to inform the replacement on the progress 

of the services, 

- to ensure that the change of intervener does not affect the deadlines for performance of the Services, 

- and to ensure full reversibility. 

 
3.2.3. - Receiving Operations - Recipe 

With respect to the Services which must be validated by the Contracting Authority, the Parties agree to carry out an acceptance test in accordance with the stipulations set out in the Special Conditions and/or the 

Purchase Order in order to check the conformity of the Services performed by the Contractor with its commitments defined in the Contract. 
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No receipt shall be deemed to be tacitly pronounced, only the signing of an acceptance report without reservation and duly signed by an authorised representative of the Contracting Authority may constitute a receipt. 

In particular, any use of the Services in whole or in part shall not be deemed to be revenue. Furthermore, acceptance shall only be declared if the documentation associated with the Services, where appropriate,  has 

been submitted to the Contracting Authority. 

In the absence of a specific acceptance procedure, the Contracting Authority shall, at its discretion, check the quality of the Services performed and, if they do not comply with the rules of the trade or the conditions 

stipulated in the Contract, the Contracting Authority shall ask the Contractor to bring the Services into conformity at its own costs and expenses, without prejudice to the provisions of Article 13 of the General Conditions. 

The Contractor shall be responsible for the quality of the Services and shall set up a quality management system adapted to the methods and criteria defined by the technical documents, standards and specifications 
of which the Contractor has taken cognisance prior to the conclusion of the Contract. 
Article 4 - Execution, time limits for execution, cancellation 
The deadlines for performance of the Contract shall be set by mutual agreement with the Contractor and shall be systematically stipulated in the Special Conditions and/or the Purchase Order. The date set for delivery, 

which is indicated on the Special Conditions and/or the Purchase Order, is binding. 

Any event which may influence the performance of the Contract shall be immediately brought to the attention of the Contracting Authority. The Contractor shall immediately notify the Contracting Authority in writing of 

any such event, as well as its probable duration and its consequences on delivery times. 

However, in the event of any extension of the deadline for delivery of the Supplies accepted by the Contracting Authority, the Contractor undertakes to pay a compensation equal to 1% per fortnight of delay, calculated 

on the amount of the undelivered goods (purchase price excluding VAT), to the Contracting Authority. These sums shall be due without formal notice and shall be paid in the form of a credit note. 

In the event of non-compliance with the delivery dates of the Goods and/or performance of the Services, the Parties agree, within the Special Conditions, on a mechanism for late payment penalties that the Contracting 

Authority may apply to the Contractor in accordance with Article L.441-6 of the French Commercial Code, except in the event of Force Majeure. Where applicable, the principle, amount and terms of application are 

specified in the Special Conditions. The amount entered is (i) an estimate made initially and determined after discussions with the Contractor so that it can check the materiality of the facts complained of and (ii) 

implies the existence of a damage sustained by the Contracting Authority. The application of penalties for delay excludes any other claim for damages based on the same ground and is independent of other rights to 

which the Contracting Authority may be entitled and other sanctions to which the failure of the Contractor may give rise. 

 

Article 6 - Financial conditions  
The remuneration agreed in consideration of the perfect performance of the obligations due under the Contract, is an amount in Euros/Dollars, exclusive of taxes, global, fixed, firm and non-revisable as provided for 

in the Special Conditions and/or in the Purchase Order and shall be understood, for Supplies delivered to the specified delivery place, free of carriage and packaging and of all duties and taxes. This amount 

remunerates the Contractor for all its costs, disbursements, charges, hardships and/or obligations of any kind. 

Any additional costs of any nature whatsoever shall be subject to the prior agreement of the Contracting Authority in writing specifically indicated on the Purchase Order. 

No payment will be made for work, meetings, research and studies required to enable the Contractor to respond to invitation to tender, unless expressly agreed in writing. 

The orders shall not give rise to any payment of a deposit, the Contracting Authority also reserves the right to request the Contractor to provide security for tenders and/or performance. 

The Contractor may issue its invoices after the Contracting Authority has issued an acceptance report.. 

Invoices shall be drawn up by the Contractor and must comply with the regulation and legislation in force on the date of issue, include the mandatory legal notices, mention the order number, the nature of the Services 

performed and/or the Goods delivered as well as the unit price and quantities and be accompanied by all the supporting documents necessary to verify the validity of their content. The Parties acknowledge that the 

invoices thus transmitted shall have the value of an original. 

Unless otherwise expressly specified on the Order, the price is payable forty-five (45) days after the end of the month in which the Order is issued, in accordance with French Law. 

Late payment by the Contracting Authority shall lead to the application as of right of default interest set at three times the legal interest rate in force and of the recovery indemnity set at forty (40) euros in accordance 

with Article D.441-5 of the Commercial Code. 

By express agreement and in compliance with the provisions of article L.442-6 of the French Commercial Code, the Contracting Authority shall set-off the sums owed by the Contractor to the Contracting Authority 

against the sums owed to the Contractor or any assignee by the Contracting Authority, which shall be accepted by the Contractor in full knowledge of the facts. Such set-off shall be made in accordance with the due 

dates of the debts and claims of each of the Parties and after prior information and authorisation from the Contractor. 

 

Article 7 - Duty to advise 
The Contractor has a duty to advise, warn and inform the Contracting Authority on an ongoing basis, and undertakes in this respect to: 

- advise the Contracting Authority on the choice of technical solutions to be put in place to honour the Contract, 
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- request any information or data it deems necessary to honour the Contract, 

- check the documents or technical information provided to it by the Contracting Authority to ensure that they are consistent and complete under the Contract, 

- warn the Contracting Authority of any anomaly or omission, 

- notify the Contracting Authority in writing as soon as it becomes aware of any factor, event or act likely to affect the proper performance of its obligations under the Contract, 

- propose to the Contracting Authority any additions, improvements or adaptations which it considers desirable, 

- warn the Contracting Authority where the choices it might make, of which the Contractor has been informed in writing by the Contracting Authority, might conflict with the objectives pursued or might result 

in a deterioration or a failure to comply with the expected quality, performance and functionality, 

- keep the Contracting Authority informed of developments in the state of the art relating to the Contract, 

- inform the Contracting Authority of any legal or regulatory obligations of a foreign country to which the Contractor may be subject and which would have an impact on the Contract. 

Although the Contracting Authority has technical knowledge, it cannot be considered as a professional with the same speciality as the Contractor. The Contractor shall inform the Contracting Authority of any incident 
or analysis revealing risks associated with the use of the Supplies delivered. Each of the Parties undertakes to designate one of its employees to act as the other Party's privileged contact to ensure the monitoring of 
the Contract. The Contractor's privileged contact person shall have the skills and authority required to receive the Contracting Authority's observations on the performance of the Contract and to take appropriate 
action. The Contractor's employees shall only be subject to the Contractor's hierarchical authority; it being specified that the appointment of an employee of the Contracting Authority to monitor the Contract shall not 
constitute a limitation or derogation from the exercise of that authority. 
Article 8 - Status of the Contractor's personnel   
The Contractor's personnel shall in all circumstances remain under the administrative control and under the hierarchical and disciplinary authority of the Contractor, and no transfer of authority should occur throughout 

the performance of the Contract. 

The Contractor shall ensure that its personnel strictly complies with all the terms and obligations of the Contract. In particular, if Services are performed on the premises of the Contracting Authority, the Contractor's 
personnel must comply with the applicable code of conduct, internal rules and the health, safety and control rules in force within the Contracting Authority (hereinafter the "Internal Regulations"), and the Contractor 
expressly acknowledges being aware of said internal rules. The Contracting Authority reserves the right, at any time and without prior notice, to carry out or have carried out any control for the purpose of verifying the 
Contractor's compliance with the internal code of conduct and rules, which the Contractor expressly accepts. In the event that the Contracting Authority finds that the Contractor is not complying with one or more 
internal rules, the Contracting Authority may as of right and at its discretion, suspend all or part of the Services (if any) and all or part of the corresponding payments until the Contractor complies with the internal rules 
and/or terminates the Contract under the conditions defined in Article 14 of the General Conditions. For the purposes of this clause, the Contractor undertakes to cooperate fully and in good faith with the Contracting 
Authority or any third party indicated by the Contracting Authority. In this respect, the Contractor undertakes to facilitate access to any document, information, tool or any other element useful for the proper conduct of 
the inspection. 
 
Article 9 - Dependence 
The Contractor declares and acknowledges that it is not economically dependent on the Contracting Authority. The Contractor undertakes to inform the Contracting Authority in the event that its orders represent a 
share of the Contractor's turnover likely to place it in a situation of economic dependence within the meaning of positive law, as well as of any event that would change this situation. If so, the Parties shall meet to find 
a solution that protects their respective interests. The Contractor acknowledges, in any event, that throughout the term of the Contract, it shall retain and shall be solely liable in the event of insufficient diversification 
of its customer portfolio. 
Article 10 - Intuitu personae and subcontracting  
The Contract is concluded intuitu personae. Consequently, the Contractor shall not, without the prior consent of the Contracting Authority in writing, subcontract, assign, contribute or transfer, in any form whatsoever, 

all or part of the Contract, in particular and without limitation, by way of merger, demerger, partial contribution of assets, universal transfer of assets, management lease and, more generally, any operation the purpose 

or effect of which is to transfer the Contract. 

As soon as it envisages the intervention of a sub-contractor, the Contractor shall, in order to obtain its prior approval in writing, communicate to the Contracting Authority, the social, banking, postal and technical 

references of the sub-contractor, the name of the subcontractor’s legal representatives – and, more generally, any information needed to verify the subcontractor’s eligibility, the terms of payment granted to the sub-

contractors, a copy of the Contractor’s commitment, and the tasks that it intends to sub-contract. 

In addition, the Contractor shall provide the Contracting Authority with the Contractor questionnaire duly completed by the subcontractor. Notwithstanding, the Contracting Authority reserves the right to refuse to 

approve a subcontractor without reason, except in case of abuse. 

The Contracting Authority may terminate as of right all Orders held by the Contractor in the event of failure to fulfil this obligation. 

In the event of a transfer of shares or assets or a change of effective direct or indirect control of its company, the Contractor shall inform the Contracting Authority, which may terminate the contractual relationship as 

of right and without notice. 

In the event of authorised subcontracting, the Contractor shall remain solely liable to the Contracting Authority and shall warranty compliance with these General Conditions by the subcontractors concerned. 
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Article 11 - Liability and insurance  
The Contractor shall be liable to the Contracting Authority, without restriction or reservation, for the full performance of its obligations under the Contract, and for all consequences that may arise therefrom under the 

conditions of ordinary law. The assistance that the Contracting Authority may provide to the Contractor in the performance of the Order and the payment of invoices by the Contracting Authority shall in no way affect 

this liability. Consequently, the Contractor undertakes to compensate any damage caused to the Contracting Authority or the Beneficiaries. 

Any clause limiting the Contractor's liability contained in the Contractor's general conditions or in any other similar document usually used by the Contractor shall be deemed to be unwritten for the performance of the 

Contract. 

The Contractor must hold insurance policies, with a reputedly solvent company, covering its civil operating and professional liability for a sufficient amount against the pecuniary consequences of civil liability that may 

incur in the event of personal injury, intangible, material and immaterial damage, whether consequential or not, caused to the Contracting Authority or any third party, as a result of its studies and/or products ; the 

Contractor shall provide the Contracting Authority, as soon as the Purchase Order has been issued, with proof of insurance coverage of these risks and the amount thereof. The Contractor undertakes to maintain 

these insurance policies in force for as long as it has any obligation under the Contract. 

In addition, the Contractor shall hold insurance policies covering its post-delivery liability (or product liability) with a reputedly solvent insurance company and shall provide the Contracting Authority, not later than the 

date of delivery of the Supplies, with proof of insurance coverage of this risk and the amount thereof. 

The fact of having such insurances shall not in any way relieve the Contractor of its liability, in particular with respect for damage not covered by its insurance or for damage in excess of the sums guaranteed by its 

insurance. 

At the request of the Contracting Authority, the Contractor shall provide it with proof of general and professional civil liability insurance, dated less than six months prior to the date of the request. In all cases, the 
Vendor shall, at the request of the Contracting Authority, provide adequate insurance covering the products until their arrival at the buyer's premises or any other destination approved by him. 
Article 12 - Force majeure  
Any occurrence of Force Majeure, i.e. any event beyond the control of the Parties, which could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the Contract and whose effects cannot be avoided 

by appropriate measures in accordance with Article 1218 of the French Civil Code, in other words any unforeseeable and irresistible event, shall suspend the performance of the obligations of the Contracting Authority 

and the Contractor for the duration of the Force Majeure situation. 

In the event of Force Majeure, it shall be the responsibility of the Party concerned to take action at the earliest opportunity after the occurrence of the event or it may no longer invoke it: 

- to notify the other Party, by registered letter with acknowledgement of receipt or any written means proving the delivery, of the occurrence of the event, justifying its Force Majeure nature; 

- to indicate its foreseeable duration; 

- to inform the other Party of the measures taken or which it intends to take to mitigate the effects of the event. 

In this way, the Party concerned shall do its utmost to alleviate the difficulties encountered and implement the necessary means to resume the continuation of the Contract under the best conditions. 

The performance of the obligations concerned by the Force Majeure event is then suspended for the duration of the said Force Majeure event and then resumes, without prejudice to any request for termination 
provided for in Article 14 of the General Terms and Conditions. 
Article 13 - Duration  
The Contract is concluded for the duration specified in the Special Conditions and/or in the Purchase Order. 

Any extension or renewal of the Contract shall imperatively give rise to the signature of an amendment and/or a new Purchase Order by the Parties. 
Article 14 - Termination -Resolution 
In the event of non-performance by one of the Parties of any of its obligations, the other Party may send it a formal notice by registered letter, with acknowledgement of receipt or any written means proving the delivery, 

requiring it to fulfil its obligation within a period of fifteen (15) days and stating that, failing this, it is entitled to terminate the Contract. If, at the end of this period, the non-performance by the defaulting Party persists, 

the other Party shall notify it of the as of right termination of the Contract by registered letter with acknowledgement of receipt, specifying the reasons thereof, without prejudice to any claim for damages to which it 

may be entitled. 

If an event of Force Majeure continues for more than thirty (30) consecutive days, a Party shall notify the other Party, by registered letter with acknowledgement of receipt or any written means proving the delivery, of 

the as of right termination of the Contract with effect from the date on which the notification is sent. 

A Party is entitled to terminate the Contract for non-performance, from prior to the date on which a Party performs it, if it is clear that there will be an essential non-performance on its part. 

In the event of early termination of the Contract, the rights on the Supplies delivered to the Contracting Authority shall remain definitively vested in the Contracting Authority under the terms and conditions set out in 

the Contract. The sums due to the Contractor for the Supplies already delivered and/or completed shall nevertheless remain definitively vested in the Contractor. 

Supplies not yet delivered shall be delivered to the Contracting Authority, upon request of the latter, in a usable form as specified by the Contracting Authority within ten (10) days of the termination of the Contract. 
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In the event of failure to deliver, the Contractor shall reimburse the Contracting Authority for the sums already received. In the event of timely delivery, and subject to acceptance of such delivery, the agreed price for 

delivery shall be paid by the Contracting Authority. 

In any event, the Contracting Authority shall be at liberty to entrust to any third party the unfulfilled part of the Services, which the Contractor expressly acknowledges and accepts. 

After termination of the Contract, a Party may recover sums paid for a Service which it has not received or has legitimately refused. 
Article 15 - Non-waiver  
The fact that one of the Parties does not enforce any of its rights or require the performance of any of the obligations or responsibilities of the other Party under the Contract shall not in itself be considered as a waiver 

of the Party’s rights, obligations and responsibilities under the Contract. 

Failure by the Contracting Authority to invoke any of the provisions of the GCP at any time shall not be deemed a waiver of the right to invoke the same provisions at a later date. 
Article 16 - Independence of the Parties 
Neither Party may make a commitment in the name and on behalf of the other Party. Thus, each of the Parties undertakes not to do anything that might mislead a third party in this respect, nor to make any commitment 
or offer any warranty in the name of the other Party. 
Article 17 - Electronic signature  
In accordance with Law N°. 2000-230 of March 13th 2000 in its consolidated version adapting the law of evidence to information technology and relating to electronic signatures, as well as the United Nations 

Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts of 2005, the Parties expressly agree that the Contract may be concluded in the form of an electronic writing. They agree that such a 

document shall have the force of an original and that it shall be drawn up and stored by the Contracting Authority in such a way as to permit its signatories to be duly identified and to guarantee its integrity. The Parties 

undertake not to contest its validity, admissibility, enforceability or probative value on the basis of its electronic nature. 

The Parties agree to use an electronic signature process known as "on-the-fly", by means of a single-use electronic certificate that constitutes a reliable identification process guaranteeing its link with the act to which 
it is attached, in accordance with Article 1367 of the French Civil Code. The Contracting Authority proposes to use the process at its disposal within the framework of its partnership with a third party service provider 
as referred to in Regulation (EU) N° 910/2014 of the European Parliament and of the Council of July 23rd 2014 on electronic identification and trusted services for electronic transactions in the internal market (eIDAS). 
Article 18 - Notices and means of communication 
All notices and other means of communication necessary or permitted between the Parties shall be in writing and sent by mail and/or e-mail and/or fax to the address or number mentioned in the Contract. No 
communication shall be considered effective until it has been delivered and confirmed by acknowledgement of receipt for mailings and/or until receipt of a confirmation of uninterrupted transmission in relation to the 
transmission report for e-mailings. The Parties may change their addresses and/or numbers by giving at least a fifteen (15) day notice in writing to the other Party. Such notice shall be given in accordance with the 
above provisions. 
Article 19 - Intellectual property 
The software, documentation, any item protected by an intellectual property right and any technical or other information belonging to the Contracting Authority and made available to the Contractor are and remain the 

exclusive property of the Contracting Authority and may not be used by the Contractor for any purpose other than the strict performance of the Contract. 

At the request of the Contracting Authority or upon termination of the Contract for any reason whatsoever, the Contractor undertakes to return automatically and immediately to the Contracting Authority all documents 

and items of any kind entrusted to it under the Contract. The Contractor undertakes not to keep any copies thereof. 

The Contractor retains ownership of the intellectual property rights to its standard methodologies and tools acquired or developed by it prior to the entry into force of the Contract, which constitute its know-how. In this 
respect, the Contractor grants the Contracting Authority, without additional remuneration, a right to use the said tools and/or know-how incorporated in the results of the Services, for the needs and duration of use of 
the said results. 
[Note: for clauses concerning the assignment of intellectual property, these shall be incorporated in the Special Conditions]. 
Article 20 - Confidentiality 
It is understood by the Parties that the following will be treated as strictly confidential under the Contract: 

- all of the provisions of the Contract; 

- all information of any nature whatsoever, communicated or disclosed by the Contracting Authority to the Contractor either in written or oral form in connection with the negotiation or performance of the 

Contract; 

- all information of any nature and in any form whatsoever to which the Contractor may have access under the Contract, whether or not indicated as confidential. 

Consequently, the Contractor undertakes to keep such information strictly confidential and shall not communicate it to anyone other than those entitled to know it under the Contract. The Contractor further undertakes 

to solely use such information for the purpose of performing the Contract. 

The Contractor vouches for the compliance of its employees and any subcontractors with this confidentiality agreement. 

This confidentiality undertaking shall remain valid for the entire duration of the Contract and for a period of ten (10) years after the termination of the Contract for any reason whatsoever. 
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This confidentiality undertaking does not apply to information (i) that has entered the public domain prior to the date of its disclosure or communication; (ii) that falls into the public domain after its communication and/or 

disclosure without the cause being attributable to one of the Parties; (iii) that has been legitimately obtained from a third party to the Contract without breach of an obligation of confidentiality; (iv) that is developed by 

one of the Parties independently of the Contract without breach of an obligation of confidentiality. 

This confidentiality undertaking also does not apply with respect to tax, administrative and judicial authorities, as well as accountants and auditors, the latter being bound by an obligation of confidentiality towards their 

clients. 

Any communication to the public, press article, commercial reference, exhibition or advertisement of any kind whatsoever, displaying the name or logo of the Contracting Authority or referring to the Contract may not 
be made without the prior consent of the Contracting Authority by writing. 
Article 21 - Protection of personal data 
20.1 Processing of personal data in the context of training and performance of the Contract 
The Contractor is hereby informed that the Contracting Authority shall process the personal data of the Contractor's servants, managers, subcontractors, agents and/or service providers in order to enable it to ensure 

the formation and performance of the Contract, revenue operations, Contract management and invoicing. This data is necessary for the proper management of the Contract. 

Similarly, the Contracting Authority may implement a verification process for the Contractor's managers to ensure that there is no conflict of interest, financing of terrorism or anti-money laundering. 

In this context, data subjects have a right of access and, where appropriate, of correction, deletion or portability of the data concerning them. They also have the right to define guidelines on the fate of their personal 

data after their death. 

Furthermore, data subjects may oppose for legitimate reasons the processing of their personal data, withdraw or limit their consent. 

These rights may be exercised at any time by writing to the Contracting Authority at the following address: 
dpo@acted.org 

Data subjects have the possibility to lodge a complaint with a supervisory authority. 

The Contractor undertakes to inform its servants, managers, subcontractors, agents and/or service providers of these rights. 
20.2 Processing of personal data carried out on behalf of the Contracting Authority 
The Contracting Authority, within the framework of its activity, implements processing of personal data within the meaning of Law N°. 78-17 of January 6th 1978 on Data Processing, Data Files and Individual Liberties 

("Law N°. 78-17") and of the General Data Protection Regulation ("GDPR"). 

By this Contract, the Contractor may be required to process personal data on behalf of the Contracting Authority in order to provide the Supplies subject to the Contract to the Contracting Authority. 

In this case, the Contracting Authority is the controller of the processing and the Contractor acts as a subcontractor. The Parties then undertake to conclude a data processing agreement in accordance with Article 28 

of the GDPR. 

Article 22 - Non-solicitation of personnel 
Unless expressly agreed otherwise, the Contractor and the Contracting Authority undertake not to hire or ‘poach’ any staff or collaborators of either Party involved in the performance of the Contract during the entire 

period of performance of the Contract and for two (2) calendar years following the termination of the contractual relationship. 

In the event of non-compliance with this obligation, the offending Party shall pay the other Party, as a penalty clause, a compensation equal to twelve times the last salary, plus employer's charges, of the employee 
unduly ‘poached’. 
Article 23 - Ethics and compliance with regulations  
The Contractor undertakes in the conduct of its business to respect ACTED's ethical values, in accordance with ACTED's Code of Conduct, organisational policies and reporting mechanism (available on 

https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/), to adopt a socially responsible approach and to comply with the laws and regulations of the countries in which they operate, as 

well as with the principles of the UN Global Compact aimed at respecting human rights, international labour standards, the environment and the fight against corruption.  

In particular, the Contractor shall refrain from any form of abuse or child labour, from supporting or financing any act of terrorism, any form of money laundering, any form of fraud and corruption and any conflict of 

interest. 

The Contractor acknowledges that it is aware of these values and commitments and undertakes to respect them, which constitute an essential condition of the Contract. 

The Contractor is informed of the existence of the Transparency mechanism (transparency@acted.org) and acknowledges its duty to use it whenever there is a suspicion of behaviour contrary to the ethical values of 

ACTED.  

The Supplies ordered must comply in all respects with the legal and regulatory requirements in force, in particular as regards: 

- quality, composition, presentation and labelling of goods; 

- labour law and employment: in any case, the Contractor shall refrain from offering for sale products that could have been manufactured by minors; 

file:///C:/Users/fanny.devoucoux/Desktop/Manuel/Contrats/dpo@acted.org
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
mailto:transparency@acted.org
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- provisions of international conventions on the rights of the child and, more particularly, those relating to child labour; 

- environmental law; 

- privacy, personal data, biometric data, data protection and confidentiality of communications. 

In particular, the Contractor undertakes to comply with the legal and regulatory provisions in force applicable to him/her, and to provide the Contracting Authority on request with information relating to the consequences 
of the company's activity on the environment, given according to the nature of this activity and its effects: 

- water resource consumption, raw materials and energy resources with, where appropriate, the measures taken to improve energy efficiency and the use of renewable energies, land use conditions, 

discharges into the air, water and soil seriously affecting the environment, the list of which will be determined by Environment and Industry Ministers’ orders, noise or odour nuisance and waste; 

- measures taken to limit biological balance, natural environment and protected animal and plant species damage; 

- evaluation or certification procedures undertaken with regard to the environment; the measures taken, where applicable, to ensure the compliance of the Contractor's activity with the legal and regulatory 

provisions applicable in this regard; 

- expenses incurred to prevent Contractor activity consequences on the environment; the existence within the company of internal environmental management services, employees training and information 

on this latter point, resources devoted to reducing environmental risks as well as the organization set up to deal with pollution accidents with consequences reaching beyond the company's establishments; 

- the amount of provisions and guarantees for environmental risks, unless this information is likely to cause serious prejudice to the Contractor in an ongoing dispute;  

- the amount of compensation paid during the financial year in execution of a judicial decision concerning environmental matters and the actions taken to repair the damage caused to it. 

The Contractor shall be fully responsible for all consequences of its failure to comply with these provisions and shall bear all compensation costs to the Contracting Authority for all consequences resulting therefrom. 

In accordance with the legal and regulatory provisions in force, the Contractor must provide the Contracting Authority with the following documents on the date of signature of the Contract, then systematically and 
regularly every six (6) months from the date of conclusion of the Contract until the end of its execution: 

- an identification card proving registration in the trade register or an extract of the registration in the Trade and Companies Register of less than three (3) months (extract K or KBIS); 

- a certificate of provision of social declarations and payment of social security contributions from the social protection institution in charge of collecting social security contributions and Contractor contributions, 

of less than six (6) months and containing the following information: the security code for checking its authenticity, its validity, the number of employees employed, the basis of remuneration declared on the 

last social security contributions summary sent to the collection agency; 

- the sworn statement by virtue of which the Contractor certifies that it does not use undeclared work as defined in Articles L.8221-1 et seq. of the French Labour Code, of less than six (6) months; 

- the certificate on honour pursuant to Articles L.8251-1, L.5221-8 and L.5221-9 of the Labour Code, indicating whether the Contractor intends to call upon employees of foreign nationality for the performance 

of the Contract and, if so, the list of names of the foreign employees subject to possession of a work permit, of less than six (6) months, indicating for each employee: his date of hiring, his nationality and 

the serial number of the title tantamount to work permit; 

- all certificates of insurance as referred to in particular in Article 11 of the General Conditions, of less than six (6) months. 

The Contracting Authority reserves the right to suspend payments due pursuant to the Contract in case of failure to communicate one or more elements as referred to after a formal notice which has remained 

unsuccessful for ten (10) days from its receipt by the Contractor. 

If applicable, the Parties undertake to set up a prevention plan, in accordance with Articles R. 4511-1 et seq. of the Labour Code. 

The Contractor warranties and undertakes to fully compensate the Contracting Authority for all financial consequences resulting from any claim or action of any nature whatsoever brought by a third party based on a 

breach by the Contractor of its obligations or warranties in accordance with this Article. The Contracting Authority shall inform the Contractor as soon as it is aware of any claim or action directly or indirectly involving 

the Contractor and/or the Supplies and/or Results and shall provide the Contractor with all information or documents in its possession relating to such claim or action. 

The Contractor agrees that the Contracting Authority may conduct audits made by itself or by a service provider appointed for this purpose in order to verify compliance with the above-mentioned standards. Any 
infringement of the above provisions shall expose the Contractor to immediate termination of the business relationship without notice. 
Article 24 – Fight against money laundering and terrorist financing (AML/CFT)  
The Parties undertake to comply with all regulations concerning AML/CFT.  

The Contractor undertakes to provide any document attesting to its good faith at the request of the Contracting Authority, proving its attachment to these regulations. Contractor's employees, subcontractors and other 

intermediaries are subject to these same regulations and requirements.  

The Contractor warranties the Contracting Authority’s liability throughout the duration of the Contract. Failure to comply with these regulations shall constitute a legitimate reason for the termination of the Contract in 
accordance with Article 14 of the General Conditions. 
Article 25 - Audit  
The Contracting Authority reserves the right to audit the Contractor and, where applicable, its subcontractors at least once (1) during the term of the Contract, by itself or through a third party not in direct competition 

with the Contractor, designated by it, in order to verify compliance by the Contractor and its subcontractors with all the conditions described in the Contract. 
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In this respect, the Contractor undertakes to allow the Contracting Authority, or the third party designated by the Contracting Authority, free access to the premises.  

For its part, the Contracting Authority undertakes to ensure that the audit is limited to strict checks on the conditions of Contract performance of the Contract at the Contractor's premises and that it takes place over a 

reasonable period of time, in order to avoid disrupting the Contractor and/or any potential subcontractors’ activity. 

At the end of the audit, the Contracting Authority shall draw up a detailed report of its findings and send it to the Contractor within eight (8) working day delay. The Contractor itself has a period of eight (8) working 

days following receipt of the report to contest the conclusions thereof, if any. 

If the audit reveals any violation of the conditions described in the Contract, the Contracting Authority may choose (i) to suspend performance of the Contract and all or part of the corresponding payments until the 

Contractor regularises the situation found - the period for regularisation being assessed beforehand at the Contracting Authority's discretion in the light of the extent of the compliance operations to be carried out - 

being specified that suspension may only take place if the violation revealed by the audit is sufficiently serious and is notified to the Contractor by the Contracting Authority as soon as possible and/or (ii) to terminate 

the Contract under the conditions defined in Article 14 of the General Conditions. The financial burden of the audit shall be borne by the Contractor in the event that a breach of the conditions described in the Contract 

is found. 

The Contractor shall vouch for its employees and any potential subcontractors comply with this Article. 
Articles 26 - Good faith and co-operation of the Parties  
The Parties are required to comply with the requirements of good faith in international trade throughout the duration of the Contract. They can neither exclude this obligation nor limit its scope.  

The Parties have a duty to co-operate with each other when reasonably expected to do so in performing their obligations.  

A Party may not act inconsistently with an expectation it has created in the other Party where the latter has reasonably believed in that expectation and has acted consequently to its disadvantage.  
Article 27 - Embargo  
This Contract shall apply in accordance with and take into account the regulations governing embargoes in force in the country(ies) where the Contract is executed. The Contractor declares she or he is aware of these 

regulations and their latest updates.  

The Contractor shall ensure that its activity complies with these regulations, as well as that of its potential subcontractors, and any intermediary linked to the performance of the Contract.  

The Contractor warranties the Contracting Authority's liability throughout the duration of the Contract. Failure to comply with these regulations constitutes a legitimate reason for terminating the Contract.  

Article 28 - Partial invalidity  
If one or more of the provisions of this Agreement are considered invalid, void, unwritten, unenforceable or purposeless, or declared as such by a final judgment of a competent Court or by a law or regulation enacted 

or to be enacted by a legislative or governmental authority, the remaining provisions of this Contract shall remain in full force and effect.  

Thus, this clause is deemed to be unwritten and may not affect the validity or continuation of the Contract as a whole, unless it is a clause that was of a decisive nature for one of the Parties on the date of signature 
of the Contract. In that case, the Parties shall negotiate in good faith in order to substitute a valid clause reflecting their original intention to the initial clause.  
Article 29 - Modifications of the General Conditions clauses  
The Contracting Authority reserves the right to modify its General Conditions, and therefore to modify the terms accepted by the Contractor. In this case, the Contracting Authority is obliged to inform the Contractor at 

least one (1) month before the date on which new General Conditions enter into force. This information specifies:  

- the effective date of the new General Conditions; 

- the possibility for the Contractor to terminate the Contract without termination penalty and without any right to compensation, up to four (4) months after the last amendment entry into force.  

Only after this period upon their entry into force, and provided that the Contractor has not called into question the amendments or terminated the Contract, the General Conditions amendments shall be deemed to 

have been accepted by the Contractor.  

The Contracting Authority undertakes to provide the Contractor with updated General Conditions upon request.  

In the absence of any contrary provision in the Contract, no modification of the Contract shall be valid unless it is mentioned in a written document signed by the Parties. 
Article 30 - Applicable law and jurisdiction  
THIS AGREEMENT IS GOVERNED BY FRENCH LAW AND AMENDMENTS THERETO.  
IN THE EVENT OF A DISPUTE RELATING TO VALIDITY, INTERPRETATION, PERFORMANCE OR TERMINATION ON ANY CAUSE WHATSOEVER OF THE CONTRACT THAT THE PARTIES CANNOT SETTLE 
AMMICABLY, THIS ONE IS SUBJECT TO THE EXPRESS AND EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE FIRST INSTANCE COURT OF PARIS, NOTWITHSTANDING THE PLURALITY OF DEFENDANTS, 
INCIDENTAL REQUEST, EMERGENCY PROCEEDINGS OR CALL IN WARRANTY. 
 
Name:   ________________________________ 
(company’s legal representative or any other authorized person) 
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As:   ________________________________ 
(position in the company) 

 
Duly authorized to signed on behalf of the Contractor: 
 
________________________________________________ 
 
 
Signature :  
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PRO – 06.3 BIDDER’S CHECK LIST ACTED Ukraine, Poland and Romania 
 
Date:  21/04/2022 
 
Tender N°: T/MULTI/MULTI/MULTI/LVIV/21-04-2022/001 
 
BEFORE SENDING YOUR BIDDING DOCUMENTS, PLEASE CHECK THAT EACH OF THE FOLLOWING ITEMS ARE COMPLETE AND RESPECTS THE 
INSTRUCTIONS TO BIDDERS CONDITIONS: 
 

# Description 

To be filled in by 

Bidder 

For ACTED use only (to be filled in by 

Purchase Committee) 

Included Present 
Comments 

Yes No Yes No 

1 
Instructions to Bidders (PRO-05) signed & stamped by the Bidder 

(mandatory) 

  
  

 

2 
Original Offer Form (PRO-06) dated, filled, signed & stamped by the Bidder 

(detailed as per the requested currency) 

  
  

 

3 
Supplier Questionnaire (PRO-06.1) dated, filled, signed & stamped by the 
Bidder  (mandatory) 

  
  

 

4 
ACTED Ethical Declaration (PRO-06.2) dated, filled, signed & stamped by the 
Bidder (mandatory) 

  
  

 

5 Bidder’s official registration documents (required) 
  

  
 

6 Bidder’s legal representative national ID or passport (required) 
  

  
 

7 
ANNEXES – Proofs of past performances in a similar field of activity (e.g. past 
deliveries of similar items) are provided (required) 

  
  

 

8 The Full General Conditions of Purchase (PRO-09) (mandatory) 
  

  
 

9 
Present Bidder’s Checklist (PRO-06.3) dated, filled, signed & stamped by the 
Bidder (required) 

  
  

 

 
First & Last Name of Bidder’s authorized representative:  ________________________ 
 
Position of Bidder’s authorized representative:  ________________________ 
Authorized signature:     ________________________ 


