
 

 

 

№ 08/1-05/2022 
від 12.05.2022 р. 

 
 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

(далі – Запит) 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організація) оголошує 
процедуру закупівлі послуг, тендер, «Проведення серій інтервʼю з освітянами». 

 

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для реалізації Договору 
про співпрацю між Громадською організацією «ЕдКемп Україна» та організацією Black Sea 
Trust for Regional Cooperation. 

 
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 технічного завдання для надання послуг  

 

№  Назва послуги Додаткова інформація 

1.  

Ознайомлення з матеріалами і вимогами 
ЗАМОВНИКА. 
Обговорення переліку запитань для проведення  

інтерв’ю із ЗАМОВНИКОМ 

Інформацію буде надано після 

підписання договору 

2.  
Аналіз списку запропонованих героїв / героїнь для 

проведення 25 інтерв’ю 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

Інформацію буде надано після 

підписання договору 

3.  
Збір, розшифровка та редагуваня 25 інтервʼю З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

4.  

Переклад 25 інтерв’ю англійською мовою; 
редагування перекладу 25 інтерв’ю згідно 
зауважень ЗАМОВНИКА 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

5.  
Підбір фотографій для оформлення кожного з 25 
інтерв’ю; головних цитат з кожного інтерв’ю  

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

6.  

Дизайнування та оформлення 25 інтерв’ю З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

З урахуванням вимог до 

брендування (інформацію про 

брендування буде надано після 

підписання договору) 

7.  

Написання інфоприводу українською та англійською 
млвами 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

З урахуванням вимог до 

брендування (інформацію про 

брендування буде надано після 

підписання договору) 



 

 

 

8.  

Розміщення 25 інтерв’ю на офіційному сайті ГО 

«ЕдКемп Україна» українською та англійською 
мовам 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

З урахуванням вимог до 

брендування (інформацію про 

брендування буде надано після 

підписання договору) 

9.  
Розміщення 25 інтерв’ю на офіційному сайті 
Медіагрупи «Накипіло» та на міжнародних сайтах 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

 

10.  

Розповсюдження інтерв’ю у соціальних мережах, 

забезпечення наявності посилання на згадування 
партнерів із використанням тегів 

З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

 

11.  
Звітування ЗАМОВНИКУ З урахуванням вимог ЗАМОВНИКА 

до надання звітів 

 
Термін надання послуг: травень - серпень 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 / 

виконавиці послуг 

Документи, які підтверджують 

відповідність кваліфікаційним вимогам 

1. Право на здійснення підприємницької 

діяльності. 

• Свідоцтво про державну реєстрацію,   

• 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 

 
Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.  

 
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: Синицина Олена, tenders@edcamp.ua 

 

Тендерну документацію надати в електронному вигляді на адресу tenders@edcamp.ua 
з написом «Пропозиція на Тендер № 08/1-05/2022 від 12.05.2022 р. «Проведення 
серій інтервʼю з освітянами» до 12.05.2022 року до 18:00 години (включно). 

 
Методика обрання переможця / переможниці процедури закупівлі послуг, 

тендер.  
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Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора 
закупівлі послуг, тендер, 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, тендер. 
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 відповідних повідомлень всім учасникам / учасницям закупівлі послуг, 

тендер, поштою або електронною поштою. 
 

Додаток 1 
до запиту цінових пропозицій за процедурою 

закупівлі послуг, тендер, 

№ 08/1-05/2022 від 12.05.2022 р. 
  

Варіант цінової пропозиції 

 
Список-мінімум необхідних послуг 

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

 

№ Назва роботи / послуги 
Кількість, 

шт. 

Вартість (грн./зазначити 

без ПДВ) 

1.    

 

 


