№ 12-04/2020
від 27.04.2020 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
(далі – Запит)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує процедуру
закупівлі послуг, місцеві закупівлі, на послугу «Розробка книги і рецептів успіху з педагогіки
партнерства і практик доброчесності».
Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для організації роботи в рамках
програми «Педагогіка партнерства: практика доброчесності» для розробки книги і рецептів успіху з
педагогіки партнерства і практик доброчесності, що фінансується MSI – Підтримка організаційлідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».
Склад цінової пропозиції:
Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту цінових пропозицій.
Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам
(див. табл.).
№
з/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг
Назва роботи
Кіль- Додаткова інформація
кість
Ознайомитись з матеріалами 1
https://www.edcamp.org.ua
і вимогами ЗАМОВНИКА.
https://www.edcamp.org.ua/schoolwithoutcorruption
Обговорити концепцію книги
https://www.facebook.com/ChargeAgainstCorruption/
з
кожною
шкільною
З 6 шкільними командами, які беруть участь у проєкті
командою
(додаток 2)
1
З 6 шкільними командами, які беруть участь у проєкті
Розробити ідею, концепцію,
(додаток 2)
структуру книги та узгодити
Антикорупційні інструменти надаються
їх із ЗАМОВНИКОМ
для ознайомлення (додаток 3)
https://www.edcamp.org.ua/schoolwithoutcorruption
Забезпечити інтегрування
1
6 шкільних команд, які беруть участь у проєкті (додаток 2)
ідей та цінностей педагогіки
Із залученням амбасадорок проєкту (додаток 4)
партнерства концепції книги
Провести інтерв’ю з кожною
6
6 шкільних команд, які беруть участь у проєкті (додаток 2)
шкільною командою.
Здійснити аналіз інтерв’ю.
Провести онлайн-наради з
6
З 6 координаторками проєктів шкільних команд (додаток 5)
координаторками/-рами
Із залученням амбасадорок проєкту (додаток 4)
проєктів шкільних команд
для більш ефективної роботи
Здійснювати листування зі
1
https://www.edcamp.org.ua
шкільними командами,
for@edcamp.org.ua.
надавати відповіді на

запитання

7.

8.
9.

10.
11.

Здійснити написання тексту
книги та створення її назви зі
шкільними командами та
узгодити їх із ЗАМОВНИКОМ
Здійснити коригування тексту
книги згідно зауважень
ЗАМОВНИКА
Забезпечити дизайн книги та
дизайн обкладинки та
узгодити їх із ЗАМОВНИКОМ
Здійснити верстку макету
книги, узгодження макету із
ЗАМОВНИКОМ, внесення
правок, фіналізацію макету
Надати фінальний варіант
макету книги ЗАМОВНИКУ

1

6 шкільних команд, які беруть участь у проєкті (додаток 2)
Із залученням амбасадорок проєкту (додаток 4)

1

Із залученням амбасадорок проєкту (додаток 4)

1

6 шкільних команд, які беруть участь у проєкті (додаток 2)
Із залученням амбасадорок проєкту (додаток 4)

1

Із урахуванням вимог до брендування (додаток 6)

1

Із урахуванням вимог до брендування (додаток 6)

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг:
травень - листопад 2020 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
3. Досвід участі у подіях формату EdCamp
не менше 3 (трьох) років

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)
Сертифікати про участь у подіях у форматі
EdCamp

Закупівля послуги здійснюється без ПДВ.
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 11 травня 2020 року до 12:00 години (включно).
Методика обрання переможця 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
процедури закупівлі послуг, Місцеві закупівлі.
Визначення переможця 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 шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам закупівлі
послуг, Місцеві закупівлі, поштою або електронною поштою.

Додаток 1
до запиту цінових пропозицій за процедурою
закупівлі послуг, місцеві закупівлі
№ 12-04/2020 від 27.04.2020 р.
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.
Додаток 2
до запиту цінових пропозицій за процедурою
закупівлі послуг, місцеві закупівлі
№ 12-04/2020 від 27.04.2020 р.
Шкільні команди, які беруть участь у проєкті:
1. Вугледарський НВК «МРІЯ» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад).
2. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №114.
3. Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Маріупольської
міської ради Донецької̈ області».
4. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 29.
5. Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської
області.
6. Херсонський академічний ліцей імені О.В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському
державному університеті.
Додаток 3
до запиту цінових пропозицій за процедурою
закупівлі послуг, місцеві закупівлі
№ 12-04/2020 від 27.04.2020 р.

Номер

Назва

Де ознайомитися
https://www.edcamp.org.ua/schoolwithoutcorruption

(2)

Сайт «#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ
Вчись і навчай доброчесності»
Антикорупційний урок

(3)

Що? Де? Коли?

http://bit.ly/2PeLPWf

(4)

Антикорупційна «Мафія»

http://bit.ly/2NpCk4L

(5)

Антикорупційний квест

http://bit.ly/2zTsrca

(6)

Антикорупційні ситуації
Методичні рекомендації «Набір
інструментів для роботи з молоддю 1.0»

http://bit.ly/2PbUWXG

(1)

(7)

http://bit.ly/2PbUWXG

http://bit.ly/bookanticorredcamp2019

Додаток 4
до запиту цінових пропозицій за процедурою
закупівлі послуг, місцеві закупівлі
№ 12-04/2020 від 27.04.2020 р.
Амбасадорки проєкту:
Алла Рябуха,
директорка Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, Сумська область
Email: allarjabuxa@gmail.com, Facebook: https://goo.gl/i7M7TW
Лариса Грицюк,
директорка Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29,
Email: school.29nik@gmail.com, Facebook: https://goo.gl/LgaTky
Людмила Хорькова,
директорка Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114, Дніпропетровська область
Email: gorea58@gmail.com, Facebook: https://goo.gl/e4k7Rd
Світлана Стельмах,
учителька історії та правознавства Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова,
Email: s.n.stelmakh@gmail.com, Facebook: https://goo.gl/tZjSvw

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Додаток 5
до запиту цінових пропозицій за процедурою
закупівлі послуг, місцеві закупівлі
№ 12-04/2020 від 27.04.2020 р.
Координаторки проєктів шкільних команд:
Вугледарський НВК «МРІЯ» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад) – Баглай Юлія Миколаївна.
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №114 – Хорькова Людмила Василівна.
Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Маріупольської
міської ради Донецької області» – Глебова Тетяна Володимирівна.
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 29 – Грицюк Лариса Анатоліївна.
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської області
– Бардакова Наталія Олександрівна.
Херсонський академічний ліцей імені О.В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському
державному університеті – Бібік Галина Володимирівна.
Додаток 6
до запиту цінових пропозицій за процедурою
закупівлі послуг, місцеві закупівлі
№ 12-04/2020 від 27.04.2020 р.

Вимоги до брендування:
1) розміщення логотипів USAID, #USAID_ВзаємоДія, EdCamp Ukraine;
2) розміщення напису «Від американського народу».
Зміст книги не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

