
 
 

 
 

Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги  

"Розробка онлайн бази даних" 

 

Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — 

AFEW-Україна) оголошує тендер на вибір організації для розробки онлайн бази даних в 

рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини». 

 

1. Інформація про організацію, яка проводить тендер на вибір організації 

 

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна) – неурядова 

гуманітарна організація, яка працює в сфері громадського здоров’я з січня 2001 р. Наші 

проекти охоплюють Україну, Молдову, Білорусь та Грузію. AFEW-Україна є частиною 

міжнародної мережі незалежних організацій Східної Європи та Центральної Азії з 

Секретаріатом в Нідерландах.  

 

Наша місія полягає в зменшенні впливу ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних 

захворювань через використання інноваційних та проактивних підходів, через активний 

міжнародний та регіональний обмін досвідом, підвищення потенціалу місцевих урядових та 

неурядових організацій.  

 

Важливою частиною програм, що впроваджуються МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS 

Foundation East-West — AFEW-Україна), є проведення тренінгів, конференцій та робочих 

зустрічей з метою навчання та обміну досвідом з представниками партнерських 

державних та неурядових організацій. 

 

Детальну інформацію про організатора тендеру можна знайти на офіційному веб-сайті: 

http://afew.org.ua/  

 

2. Опис послуги 

 

Назва послуги: "Розробка онлайн бази даних". 

 

Термін надання послуг: розробка до 31 грудня 2016 р., тестування та технічний супровід 

до 31 грудня 2017 р. 

 

Мета проведення тендеру: пошук розробника онлайн бази даних. 

 

 

Послуга має включати: 

1. Розробка онлайн бази даних відповідно до інформації, наданої Замовником. 

2. Установка бази даних в офісах Замовника (Київ та 4 регіони України), проведення 

навчання по користуванню базою з представниками Замовника. 

3. Тестування бази та внесення необхідних змін (до 3 місяців) 

http://afew.org.ua/


4. Технічний супровід до кінця 2017 р. 

 

 

Найменування програми: 

«Онлайн база даних» 

 

Призначення та галузь застосування: 

Програма призначена для впорядкування, накопичення, зберігання, редагування даних, а 

саме: інформації про клієнтів проекту, наданих послуг та проведених закладів. 

Програма представляє Веб-інтерфейс для керування та перегляду змісту бази даних.  

 

Загальний опис: 

Онлайн база даних повинна складатись із 4 розділів: 1) облік клієнтів, які отримують 

послуги у Замовника; 2) якість, кількість, вид наданих послуг; 3) облік товарно-

матеріальних цінностей; 4) інформація щодо проведених заходів. 

Онлайн база даних являє собою організаційно-інформаційну оболонку, яка забезпечує 

упорядкування, зберігання, редагування, класифікацію даних, формування звітів, 

створення графіків та діаграм, пошук та доступ до інформації, яка вноситься до онлайн 

бази даних згідно з певними критеріями та ознаками.  

 

Вимоги до програми: 

Вимоги до джерел інформації: 

Всі дані до бази даних заповнюються співробітниками Замовника згідно вже розробленого 

Розробником шаблону. Інформація для розробки шаблону надається Замовником.  

 

Вимоги до подання інформації: 

Вся інформація в онлайн базі даних повинна бути відображена в зручному та легкому для 

розумінні форматі. Платформу для онлайн бази даних Розробник обирає на свій розсуд, та 

узгоджує її з Замовником.  

 

Вимоги до функціональних характеристик: 

- Гнучкість – налаштовується під будь-яку структуру запитів. 

- Безпека – можливість для редагування даних та формування звітів лише у 

обмеженого кола користувачів. У кожного користувача онлайн базою даних – свій 

індивідуальний логін та пароль для користування. Можливість відслідковувати: хто 

саме, коли, з якого пристрою вносив інформацію до бази даних, та робив 

редагування. 

- Використання форм та шаблонів – внесення та перегляд інформації лише на основі 

шаблонів. 

- Можливість пошуку – фільтрація інформації по заданим користувачем критеріям. 

- Можливість зберігання звітів на зовнішні пристрої. 

- Можливість генерувати звіти, графіки та діаграми. 

 

Вимоги до надійності:  

Використання ліцензійного програмного забезпечення. 

Розміщення онлайн бази даних на сервері Замовника. 

 

Вимоги до інформаційної та програмної сумісності: 

Онлайн база даних має бути сумісна з OS Windows7 та вище.  

Всі користувачі одночасно можуть мати доступ до онлайн бази даних і це не має впливати 

на швидкість її роботи. 

 



Вимоги до мови інтерфейсу, шаблонів, відображеної та занесеної інформації, 

відображення звітів онлайн бази даних: російська 

 

Особливі вимоги: 

Онлайн база даних повинна забезпечувати одночасну роботу користувачів за допомогою 

Веб-інтерфейсу, або іншої платформи на власний розсуд Розробника але тільки за згодою 

Замовника. 

 

Терміни та етапи розробки: 

1) Етап розробки – до 31 грудня 2016 р.: 

 На стадії розробки технічного завдання має бути виконаний етап розробки, 

узгодження та затвердження справжнього технічного завдання. 

 На стадії робочого проектування необхідні бути виконані такі етапи: а) 

розробка онлайн бази даних та б) її випробування. 

 На стадії впровадження має бути виконаний етап розробки підготовка та 

передача онлайн бази, процес коригування роботи, процес навчання 

персоналу користуватися онлайн базою, встановлення онлайн бази даних у 

всіх офісах Замовника. 

2) Етап тестування – 1 січня – 31 березня 2017 р.: 

 На стадії тестування Розробник повинен надавати технічний супровід та 

необхідні консультації з її використання, та вносити необхідні зміни у 

структуру та наповнення бази відповідно до вимог Замовника та 

виправлення можливих помилок. 

3) Технічний супровід бази даних та надання необхідних консультацій персоналу 

щодо її використання – до 31 грудня 2017 р. 

 
Організаційні вимоги: 

Наявність досвіду роботу у сфері розробки сценаріїв та виготовлення мультиплікаційних фільмів. 

 
Ключові критерії оцінки конкурсних заявок: 

 повнота та якість поданої заявки; 

 вартість надання послуги; 

 умови оплати; 

 строки та умови надання послуг; 

 досвід надання відповідних послуг (у т.ч. рекомендації/схвальні відгуки клієнтів). 
 

Зміст конкурсних Заявок: 

 

Учасники повинні включати таку інформацію до конкурсних Заявок: 

1. Інформація про учасника тендеру (Додаток №1) та копії реєстраційних документів.  

2. Цінова пропозиція (Додаток №2), яка має включати як загальну вартість послуг, так і 

деталізований бюджет, а також поетапні і кінцевий терміни виконання робіт. 

3. Рекомендаційні листи (не менше 2). 

4. Портфоліо робіт. 

5. Будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними у прийнятті 

рішення. 

 

Інструкція з підготовки та подання Заявок: 

 

1. Комерційна пропозиція має містити контакти (телефон, факс, e-mail, сайт, адреса).  

2. До комерційної пропозиції додаються копії наступних документів: 

 Свідоцтво про реєстрацію; 

 Свідоцтво платника податків; 

 Довідка Статистики (обов’язково); 

 Ліцензія (якщо вид діяльності ліцензується). 



3. Якщо комерційна пропозиція подається від СПД, в свідоцтві про реєстрацію обов’язково 

має бути відповідний КВЕД  

4. Ціни повинні бути вказані у гривнях, з урахуванням податків. 

5. Кінцевий строк подання заявок  – 10 листопада 2016 року. 
6. Пропозиції, подані відповідно до цього оголошення та згідно з положеннями, визначеними 

у документах, що додаються, оцінюватимуться, виходячи із параметрів якості та цінових 

показників, з урахуванням усіх витрат, включаючи суми податків.  

7. Переможця тендеру буде обрано на засіданні тендерного комітету, яке відбудеться не 

пізніше 18 листопада 2016 року після їх детальної технічної, фінансової та правової 

оцінки. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття такого рішення організатор 

проінформує переможця конкурсу у письмовій формі. 

8. Заявки (пропозиції) повинні направлятися: поштою, кур'єром, електронною поштою 

виключно за адресою: 

 

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна) 

вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 7Б, кв. 28 

04053 Київ, Україна 

Тел./Факс: +38 044 272 40 17, 272 40 27 

e-mail: andrii.khalamendyk@afew.org.ua 

 (тема листа: "Тендер на розробку онлайн бази даних") 

до уваги: Андрія Халамендика 

 

9. У якості організатора тендеру МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — 

AFEW-Україна ) залишає за собою право вимагати від Заявників надання додаткової 

інформації на підтвердження відповідності встановленими критеріям згідно із вимогами, 

визначеними організатором тендеру у конкурсній документації. 

10. МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West — AFEW-Україна ) залишає за 

собою право приймати або відхиляти будь-яку конкурсну заявку відповідно до 

документації і власних Політик і Процедур та право припинити процедуру тендеру й 

відмовитися від всіх Заявок у будь-який час до укладення договору, не несучи, при цьому, 

ніякої відповідальності перед учасниками тендеру. 

 

Будь-які запитання стосовно цього тендеру мають надсилатися лише у письмовій формі 

електронною поштою. Адреса електронної пошти: andrii.khalamendyk@afew.org.ua 
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Додаток 1  

до Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги  

«Розробка онлайн бази даних» 

 

 

І. Загальна інформація 
 

 

Будь-ласка, заповніть таблицю нижче: 

 

 

1. Повна назва компанії  
2. Юридична адреса компанії  
3. Фактична адреса компанії  
4. Керівник компанії: посада, ПІБ  
5. Контактний номер телефону керівника компанії  
6. Контактна особа з питань подання Заявки  
7. Номер телефону контактної особи  
8. Номер факсу   
9. ...  

 

ІІ. Перелік документів, які додаються до пропозиції: 

 

1.   

2.   

3.   

4. ... 

 

ІІІ. Опис 

 

 

 

Дата: ________________ 2016 р. 

 

 

    

[підпис] [що виступає у якості] 

 

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням   

   

 

  



Додаток 2 

до Оголошення проведення тендеру на закупівлю послуги  

«Розробка онлайн бази даних» 

 

Цінова пропозиція 

 

Будь ласка, заповніть таблицю цінової пропозиції нижче: 

 

№ Етап 
Вид 

роботи 

 

Відповідаль

ні особи  

Термін 

виконання 

 

Вартість у 

гривнях, з 

урахування

м податків 

Примітки 

I. 
Етап 

розробки 

 
   

 

1.       

2.       

3.       

II. 
Етап 

тестування 

 
   

 

4.       

5.       

6.       

ІІІ. 
Технічний 

супровід 

 
   

 

… 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ________________ 2016 р. 

 

 

    

[підпис] [що виступає у якості] 

 

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням   

   

 

 


