
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

на вибір організації для надання послуг з мультимедійного супроводу заходу 

«Національна конференція по роботі з підлітками груп ризику» 

 

м. Київ                                                                                                      18 травня 2020 р. 

 

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

West — AFEW-Україна) оголошує тендер на вибір організації для надання послуг з 

мультимедійного супроводу заходу «Національна конференція по роботі з підлітками 

груп ризику» (далі — «Конференція») у рамках проєктів «Підлітки поза увагою: 

поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в 

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

 

Інформація про організацію, яка проводить тендер на вибір організації 

 

МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна) – неурядова гуманітарна 

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

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

мережі незалежних організацій Східної Європи та Центральної Азії AFEW з Секретаріатом 

в Нідерландах.  

 

Наша місія полягає у поліпшенні доступу до якісних медичних та соціальних послуг 

для ключових груп населення через використання науково обґрунтованих та інноваційних 

підходів, підтримки активного міжнародного й регіонального обміну досвідом і розвитку 

потенціалу місцевих урядових та неурядових організацій. 

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

(AFEW-Україна), є проведення тренінгів, конференцій та робочих зустрічей з метою 

навчання та обміну досвідом з представниками партнерських державних та неурядових 

організацій. 

 

Опис закупівлі: 

Детальний опис закупівлі послуги див у Додатку №3 (Технічне завдання) 

 

Тендерна пропозиція має складатися з: 
● Інформація про учасника тендеру (Додаток №1) та копії реєстраційних документів 

(копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України, копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 

вартість; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців; копія довідки про взяття на облік платника податків).  

● Цінова пропозиція (Додаток №2). 

● Портфоліо виконаних робіт. 

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

рішення. 

 

Ключові критерії оцінки конкурсних заявок: 
● повнота та якість поданої заявки; 

● вартість робіт; 

● умови оплати; 

● строки та умови надання послуг; 

  

Інструкція з підготовки та подання Заявок 

 

Ціни повинні бути вказані у гривні, з урахуванням ПДВ. 



Кінцевий строк подання заявок – 18:00 29 травня 2020 р. Жодні пропозиції, 

отримані після встановленого терміну, не розглядатимуться.  

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.  

Переможця тендеру буде обрано на засіданні тендерного комітету, яке відбудеться 

не пізніше 5 червня 2020 р. після їх детальної технічної, фінансової та правової оцінки. 

Протягом 4 (чотирьох) робочих днів з моменту прийняття такого рішення організатор 

проінформує переможця конкурсу у письмовій формі. 

Пропозиції (включаючи скан-копії оригіналів документів) повинні бути надіслані на 

електронну адресу andrii.khalamendyk@afew.org.ua.  

Тема листа: «Тендер на надання послуг з мультимедійного супроводу заходу 

«Національна конференція по роботі з підлітками груп ризику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:andrii.khalamendyk@afew.org.ua


Додаток 1  

до Оголошення проведення тендеру на вибір організації для надання послуг з 

мультимедійного супроводу заходу «Національна конференція по роботі з підлітками груп 

ризику» 

 

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

. 

...  

 

 

 

Дата: ________________ 2020 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 вибір організації для надання 

мультимедійного супроводу заходу «Національна конференція по роботі з підлітками груп 

ризику» 

 

 

Цінова пропозиція 

 

№ 

п/п 

 

Назва послуги Од. виміру Кількість  Вартість грн. 

1.       

      

 

 

Загальна вартість послуг (включно з ПДВ): 

 

Додаткова інформація щодо умов оплати: 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Оголошення проведення тендеру на вибір організації для надання 

мультимедійного супроводу заходу «Національна конференція по роботі з підлітками груп 

ризику» 

 

 

Технічне завдання 

«Національна конференція по роботі з підлітками груп ризику» – це інтерактивний 

онлайн захід, який пройде 15-17 вересня 2020 року. 

Тривалість: 3 дні. 

 

Формат проведення заходів під час Конференції: записані заходи, онлайн 

презентації, онлайн дискусії. 

Місце проведення: м. Київ 

 

Учасники та слухачі Конференції: спеціалісти соціальної сфери, які працюють з 

підлітками груп ризику, педагоги, психологи, представники державних структур 

(Міністерство сім’ї, молоді та спорту, Міністерство соціальної політики, Міністерство 

юстиції, Національна поліція) та підлітки, в тому числі з числа лідерів та активістів проєктів 

«Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 

вразливих підлітків в Україні» та «Права та здоров’я уразливих груп населення: 

заповнюючи прогалини», а також представники міжнародних та національних організацій, 

які працюють з підлітками груп ризику, засоби масової інформації та донорські організації. 

 

Мови: 

● Українська, російська, англійська 

 

Ми очікуємо на: 

1. Технічну підтримку онлайн заходів під час проведення «Національної конференції 

по роботі з підлітками груп ризику»: 

● Обладнання спеціальної кімнати всім необхідним для якісної трансляції 

(світло, звук, швидкісний інтернет, безперебійне електропостачання 

тощо.) Кімната може бути обладнана у приміщенні Замовника або бути 

орендованою.  

● Забезпечення онлайн трансляції 10 сесій тривалістю 60 хв кожна 

(надається для розрахунку вартості, кількість та тривалість може 

змінюватись). 

● Технічна організація синхронного перекладу під час трансляції сесій. 

● Запис онлайн заходів та їх підготовка для подальшого розміщення на сайті. 

2. Зйомку та підготовку відео, які будуть демонструватися у записі на сайті 

конференції: 

● Зйомка 20 роликів тривалістю 20 хв кожен (надається для розрахунку 

вартості, кількість та тривалість може змінюватись) в м. Київ (можлива 

організація зйомки в офісі Замовника).  

● Підготовка відзнятого матеріалу для розміщення на сайті конференції: 

монтаж відзнятого матеріалу, транскрипція та підготовка субтитрів, базова 

відеографіка (назва сесії, ім’я спікера, логотип тощо). Переклад 

транскриптів буде здійснювати Замовник. 

● Оперативна передача змонтованих відео для розміщення на ресурсі 

Замовника (субдомен сайту).  

 

Подача пропозицій та узгодження їх умов буде відбуватися електронною поштою. 

 



Термін виконання робіт:  
червень – підготовка, узгодження фінального технічного завдання (кількість та 

тривалість відеозйомки, кількість та тривалість онлайн трансляцій тощо). 

липень – зйомка відеороликів. 

серпень – підготовка відео роликів для розміщення на сайті (монтаж, субтитри, 

відеографіка тощо), підготовка до онлайн трансляції. 

15-17 вересня – технічна підтримка онлайн заходів та трансляції сесій. 

 


