
	

 
 

№ 01-01/2019 
від 11.01.2019 р. 

 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсних торгів  

(далі – „Оголошення”) 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує конкурсні 
торги (тендер) на послугу «Забезпечення інтеграції антикорупційного компоненту  
на регіональній (не)конференції у форматі EdCamp і апробації у закладах освіти». 

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для забезпечення 
тематичного компоненту програм регіональних (не)конференцій у форматі EdCamp,  
що фінансується MSI – Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 

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

№ Назва Кіль-
кість 

Додаткова інформація  
 

1 Бліц-презентація у форматі Speed 
Geeking для ознайомлення усіх 
присутніх із змістом сесії 

15 Має супроводжуватися погодженим 
планом-конспектом на методичним 
забезпеченням 

2 Сесія у форматі активного навчання 
з антикорупційної тематики 

15 Має супроводжуватися погодженим 
планом-конспектом на методичним 
забезпеченням 

3 Консультації щодо антикорупційних 
інструментів  

15 Антикорупційні інструменти надаються 
для ознайомлення (додаток 3) 

4 Інструктивний вебінар щодо 
використання та апробації 
антикорупційних інструментів у 
закладах освіти 

3 Має супроводжуватися погодженим 
планом та методичним забезпеченням 

5 Індивідуальні консультацій щодо 
використання та апробації 
антикорупційних інструментів у 
закладах освіти 

За 
запи-
том 

За запитом на кожній події та після 
вебінару укладається графік 

6 Система первинного зворотного 
зв'язку щодо антикорупційного 
компоненту на регіональному 
EdCamp 

1 Має враховувати засади національного 
опитувальника http://bit.ly/surveyedcamp 
та наявних на момент надання 
пропозицій досліджень у темі протидії 
та попередження корупції 

7 Системи глибинного зворотного 
зв'язку щодо використання та 
апробації антикорупційних 
інструментів  

1 Має враховувати засади національного 
опитувальника http://bit.ly/surveyedcamp 
та наявних на момент надання 
пропозицій досліджень у темі протидії 
та попередження корупції 

8 Систематизація зворотного зв’язку 15 Відповідно до запропонованої концепції 
9 Інформаційний супровід діяльності 15 Відповідно до запропонованої концепції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
 
Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: 

відповідно до розкладу регіональних (не)конференцій у форматі EdCamp на 2019 рік (додаток 2). 
 

 
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 EdCamp 
 
 
 
3. Досвід участі у подіях формату EdCamp 
не менше 3 (трьох) років 
 
 
4. Володіння інструментарієм формату 
EdCamp, ведення сесій 
 
 

• 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 
 
 
• Сертифікати про участь у подіях у форматі 

EdCamp 
 
 
• Сертифікати про експертну участь у подіях у 

форматі EdCamp 
 
 
• Програми національних / регіональних подій 

EdCamp Ukraine із зазначенням прізвища; 
 

• Сертифікат про успішне завершення курсу 
«Як провести EdCamp для своєї громади» 
(https://vumonline.ua/course/edcamp-for-your-
community/)  

 
 

Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.  
Склад цінової пропозиції: 
Цінова пропозиція / кошторис у формі Додатку 1 до Цінової пропозиції, рахунку-фактури, 

пропозиції, прайс-листа, офіційного листа, тощо. 
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам  

(див. таблиці вище). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з таким: 
Участь у конкурсних торгах (тендері) пов’язаних осіб або ж змова учасників 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: 
 Захарова Людмила Олександрівна, офіс-адміністраторка,  
+380993864776, mzakharova@edpro.agency. 
 
Цінові пропозиції приймаються за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 126, офіс 5-А 
або на електронну пошту for@edcamp.org.ua  
  
до 24 січня 2019 року до 12:00 години (включно). 

 
 
Методика обрання переможця конкурсних торгів (тендеру).  
Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом Організатора місцевої 

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 процедури місцевої закупівлі. 

Визначення переможця цієї процедури закупівлі відбудеться не пізніше як протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з дати відкриття цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено 
переможцям не пізніше як через 5 (п’ять) календарних днів з дати прийняття рішення про визначення 
переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам конкурсних торгів (тендеру) 
поштою або електронною поштою.  
 
 
 

Додаток 1 
до запиту цінових пропозицій за конкурсними торгами (тендером) 

№ 01-01/2019 від 11.01.2019 р. 
  

Варіант цінової пропозиції / кошторису 
 
 

Список-мінімум необхідних товарів/послуг 
(список не є остаточним, буде змінюватись протягом дії угоди) 

 

№ Назва роботи / послуги Кількість, шт. Вартість (грн./зазначити 
без ПДВ) 

1.    
 
  



	
 
 
 

Додаток 2 
до запиту цінових пропозицій за конкурсними торгами (тендером) 

№ 01-01/2019 від 11.01.2019 р. 
 

Дата проведення Назва події 
Лютий 3 заходи 
16.02.2019 Афілійований міні-edcamp Nosachiv 
21.02.2019 Магістральний міні-edcamp Lutsk 
23.02.2019 Магістральний міні-edcamp Konotop 
Березень 5 заходів 
17.03.2019 Спеціальний міні-edcamp Partner 
23.03.2019 Магістральний міні-edcamp Kyiv 
23.03.2019 Спеціальний міні-edcamp Shkilnyi Svit 
29.03.2019 Магістральний міні-edcamp Mykolaiv 
29.03.2019 Спеціальний міні-edcamp Global Teacher Prize 
Квітень 4 заходи 
06.04.2019 Магістральний міні-edcamp Zhovti Vody 
13.04.2019 Афілійований міні-edCamp Hlukhiv 
13.04.2019 Афілійований міні-edcamp Odesa 
20.04.2019 Магістральний міні-edcamp Poltava 
Травень 3 заходи 
02.05.2019 Магістральний міні-edcamp Stanytsia Luhanska 
17.05.2019 Афілійований міні-edCamp Kryvyi Rih 

 
 
 
 

Додаток 3 
до запиту цінових пропозицій за конкурсними торгами (тендером) 

№ 01-01/2019 від 11.01.2019 р. 
 

Номер Назва Де ознайомитися 

(1) Антикорупційний урок http://bit.ly/2PbUWXG 

(2) Що? Де? Коли? http://bit.ly/2PeLPWf 
(3) Антикорупційна «Мафія» http://bit.ly/2NpCk4L 
(4) Антикорупційний квест http://bit.ly/2zTsrca 
(5) Антикорупційні ситуації http://bit.ly/2PbUWXG 

(6) Методичні рекомендації «Набір інструментів 
для роботи з молоддю 1.0» 

http://bit.ly/bookanticorredcamp2019 
 

 
 

 


