
                                                 

           

 

№ 29/2-12/2021 

від 14.12.2021 р. 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

(далі – Запит) 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує процедуру 

закупівлі послуг, місцеві закупівлі, «Консультаційні послуги Міністерству освіти і науки 
України з розробки гендерної стратегії».  

 

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для надання 
консультаційних послуг Міністерству освіти і науки України з розробки гендерної стратегії в 

рамках реалізації проєкту «Технічна підтримка імплементації гендерного та 
недискримінаційного компоненту в освіті», що фінансується Представництвом Фонду ООН 
у галузі народонаселення в Україні. 

 
Склад цінової пропозиції: 
 

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Цінової пропозиції. 
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам  

(див. таблиці нижче). 

 
Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг  
 

№  Назва роботи Додаткова інформація 

1.  

Ознайомитись із матеріалами ЗАМОВНИКОМ, з 

документом «Стратегія впровадження гендерної рівності у 
сфері освіти до 2030 року», наданого Міністерством 
освіти і науки України» 

Буде надано після 

підписання договору 

2.  

Здійснити опрацювання тексту документу «Стратегія 
впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 
року» 

З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА 

3.  

Скласти список нормативних документів, на які необхідно 
спиратися при роботі над текстом документу «Стратегія 

впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 
року». 
Створити гугл-документ для збору покликань на необхідні 

нормативні документи 

З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА  

4.  

Здійснити підбір експертів і експерток, чий досвід 
відповідає потребам роботи над документом «Стратегія 

впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 
року» 

З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА 

5.  
Сформувати експертну робочу групу та узгодити її склад 
із ЗАМОВНИКОМ; ознайомити експертну робочу групу з 

З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА 



                                                 

           

 

нормативними документами; проводити робочі онлайн- та 
офлайн-зустрічі експертної робочої групи 

6.  

Надати консультації експертам і експерткам при роботі 
над текстом документу «Стратегія впровадження 

гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року» 

З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА 

З дотримання 
відповідності 
формулювань сучасному 

законодавству 

7.  

Здійснювати постійну комунікацію з Офісом першої леді 
України, Урядовою уповноваженою з питань гендерної 

політики та іншими дотичними державними структурами 
щодо роботи над документом «Стратегія впровадження 
гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року» 

З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА 

 

8.  

Проводити робочі зустрічі з вдосконалення тексту 
документу «Стратегія впровадження гендерної рівності у 

сфері освіти до 2030 року», його фіналізації; з 
вдосконалення антидискримінаційної експертизи 
освітнього контенту. 

Забезпечити фотозйомку (створення скріншотів) робочих 
зустрічей. 
Вести короткі нотатки робочих зустрічей 

З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА 

 

9.  
Здійснити звітування ЗАМОВНИКУ З урахуванням вимог 

ЗАМОВНИКА до надання 

звітів 

 
Термін виконання робіт та надання послуг: 

04 січня – 31 грудня 2022 року 
 
Обов’язкові технічні вимоги  

до товарів, робіт та послуг 

Документи, які підтверджують відповідність 

технічним вимогам 

Безготівковий розрахунок Цінова пропозиція / кошторис 

 
Обов’язкові кваліфікаційні 

вимоги до постачальника 

товарів або виконавця робіт та 

послуг 

Документи, які підтверджують відповідність 

кваліфікаційним вимогам 

1. Право на здійснення 

підприємницької діяльності,  

ФОП 3 група. 

 

 

 

 

2. Розуміння формату та стилістики 

EdCamp.  

• Свідоцтво про державну реєстрацію (якщо є), або 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців. 

• Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються 

основні види діяльності. 

• Витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо є). 

• Перелік робіт, виконаних раніше  

для ГО «ЕдКемп Україна» (за наявності). 



                                                 

           

 

 

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник / учасниця 
погоджується з таким: 

Участь у конкурсних торгах (тендері) пов’язаних осіб або ж змова учасників / учасниць 

місцевої закупівлі забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде 
відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в 
односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за 

договором та відшкодуванням збитків завданих Організації. 
 
Посадові особи ЗАМОВНИКА, уповноважені здійснювати зв'язок  

з постачальниками: 
Єфімцева Ганна Геннадіївна, tenders@edcamp.ua 

 
Пропозиції надіслати на вказану адресу електронної пошти tenders@edcamp.ua з 

написом «Пропозиція на Тендер № 29/2-12/2021 від 14.12.2021 р. «Консультаційні послуги 

Міністерству освіти і науки України з розробки гендерної стратегії» або за адресою м. Харків, 
вул. Сумська 126, офіс 5А до 04.01.2022 року до 11:00 години (включно). 

 

Методика обрання переможця / переможниці процедури закупівлі послуг, 
місцеві закупівлі.  

Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора закупівлі 

послуг, місцеві закупівлі, відбираються пропозиції, які відповідають технічним, 
кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться  
у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Тендерним комітетом обирається пропозиція 

з найнижчою ціною та постачальник / виконавець, який подав / подала таку цінову 
пропозицію, оголошується переможцем / переможницею процедури закупівлі послуг, місцеві 
закупівлі. 

Визначення переможця / переможниці цієї процедури закупівлі відбудеться не пізніше як 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з кінцевої дати прийняття цінових пропозицій. Результати 
процедури закупівлі буде повідомлено переможцям не пізніше як через 5 (п’ять) календарних 

днів з дати прийняття рішення про визначення переможця / переможниці шляхом надсилання 
відповідного повідомлення поштою, електронною поштою або телефоном. 

 

Додаток 1 
до запиту цінових пропозицій за процедурою 

закупівлі послуг, місцеві закупівлі, 

№ 29/2-12/2021 від 14.12.2021р. 
  

Варіант цінової пропозиції 

 
Список-мінімум необхідних послуг 

(список не є остаточним, і може бути змінений протягом дії угоди) 

 

№ Назва роботи / послуги Термін виконання Вартість (грн./зазначити без ПДВ) 

1.    
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