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№  G-065-180315 
від  18 березня 2015 р. 

 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення процедури закупівлі 

(далі – „Оголошення”) 
 

Всеукраїнська громадська організація "ГЕЙ-АЛЬЯНС УКРАЇНА" (далі – ВГО «ГАУ») 
оголошує конкурсні торги на закупівлю послуг з матеріально - технічного 
супроводу заходів. 

Джерело фінансування закупівлі – дана закупівля здійснюється в рамках 
інституціональної підтримки діяльності ВГО «ГАУ»  

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

№ Назва 
 

Додаткова інформація (термін 
придатності/номер лоту/додаткові 
характеристики/інше) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Послуги з матеріально технічного 
супроводу заходів середнього (до 
30 осіб) та малого (до 15 осіб) 
розмірів Організації у Києві, 
Одесі, Харкові, Кривому Розі, 
Вінниці, Житомирі, Запоріжжі. 
робочих зустрічей, візитів 
технічної підтримки в містах 
Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Київ. 
До заходів відносяться робочі 
зустрічі, тренінги, семінари, прес-
конференції, круглі столи, тощо.  
 

 
Послуги мають включати в 
себе: організацію харчування 
(обіди, вечері, кава-паузи), 
проживання для учасників, 
організацію оренди 
приміщення та обладнання для 
проведення заходів, 
забезпечення учасників 
зустрічей канцтоварами та інші 
суміжні послуги для 
забезпечення успішного 
проведення заходів.   
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Послуги з матеріально технічного 
супроводу заходів великого (від 
30 до 300 осіб) розміру 
Організації у Києві і Одесі. 
Проведення заходів КиївПрайд та 
ОдесаПрайд, проведення 
Національної ЛГБТ-конференції, 
національних фестивалей тощо. 
 

 
Послуги мають включати в 
себе: організацію харчування 
(обіди, вечері, кава-паузи), 
організацію оренди 
приміщення та обладнання для 
проведення заходів, 
проживання для учасників, 
забезпечення техничних 
можливостей для проведення 
виставок, мастер-класів, 
забезпечення учасників 
зустрічей канцтоварами та інші 
суміжні послуги для 
забезпечення успішного 
проведення заходів.   
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3 
 
 
 
 
 
 
 

Послуги з матеріально технічного 
супроводу семінарів, тренінгів, 
освітніх таборів на території 
України та за її межами. 
 
 
 
 
 

Послуги мають включати в 
себе: організацію харчування 
(обіди, вечері, кава-паузи), 
організацію оренди 
приміщення та обладнання для 
проведення заходів, 
проживання для учасників, 
забезпечення технічних 
можливостей для проведення 
виставок, майстер-класів, 
забезпечення учасників 
зустрічей канцтоварами та інші 
суміжні послуги для 
забезпечення успішного 
проведення заходів, 
бронювання та купівля 
авіаквитків.  
 

4 Послуги з бронювання проїзних 
документів для співробітників 
Організації та учасників заходів 
та організацію проїзду/трансферу 
на місце проведення заходів.  

Послуги мають включати в себе 
організацію проїзду для 
співробітників організації та 
учасників заходів (бронювання 
та закупівля проїзних 
документів: авіа, залізничних 
та автобусних квитків) 

 
Термін постачання товарів, виконання робіт, надання послуг 
з 15 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 року з можливістю подовження за 
результатами співпраці та з правом перегляду умов договору за ініціативою 
Організатора тендеру  

  
 

Очікуваний результат робіт та послуг 
Отримання послуг з матеріально-технічного супроводу заходів. 

Обов’язкові технічні вимоги до предмета 
закупівліi 

Документи, які 
підтверджують відповідність 
технічним вимогам 

Надання послуг по всій території України Тендерна пропозиція 

Відсоток комісійних/накладних витрат 
Постачальника за надання послуг повинен бути 
незмінним (окрім зміни у сторону зменшення) на 
весь термін дії договору 

Тендерна пропозиція 

Відсоток знижок, які надаються на проживання у 
готелях, повинен бути незмінним (окрім зміни у 
сторону збільшення) на весь термін дії договору, 
але не може бути меншим ніж 5% (Додаток №2) 

Додаток № 1 
 

Відсоток знижок, які надаються на інші послуги 
повинен бути незмінним (окрім зміни у сторону 
збільшення) на весь термін дії договору 

Тендерна пропозиція 
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Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів або виконавця 
робіт та послугii  

Документи, які 
підтверджують відповідність 
кваліфікаційним вимогам 

Юридична особа за законодавством України у 

формі Фізичної особи підприємця 

Свідоцтво про державну 
реєстрацію (копія) 

Наявність досвіду роботи в сфері надання 

послуг з матеріально - технічного супроводу 

різноманітних заходів (включаючи, але не 

обмежуючись, тренінги,  конференції, виїзні 

Рекомендаційні листи, інформація 
на офіційному бланку організації 

Пропозиція має містити інформацію, щодо 
забезпечення харчуванням (кава-паузи, обіди, 
вечері) 

Тендерна пропозиція 

Пропозиція має містити інформацію щодо вартості 
послуг (прайс лист), які надаються безпосередньо 
учасником тендеру, які повинні бути незмінними 
(фіксованими) на весь термін дії договору 

Прайс лист 

Пропозиція повинна доводити можливість надання 
широкого спектру послуг, включаючи, але не 
обмежуючись, підготовку місця проведення заходу, 
запрошення учасників та забезпечення їх 
проживання та харчування, надання транспортних 
послуг, виготовлення поліграфічної продукції, 
забезпечення технічної підтримки для проведення 
заходу. 

Тендерна пропозиція 

Перелік та умови надання корпоративних знижок, 
не зазначених у переліку готелів 

Тендерна пропозиція 

Пропозиція повинна містити інформацію щодо 
швидкості зворотного зв‘язку та механізму 
співпраці. 

Тендерна пропозиція 

Термін дії договору – 12 місяців з можливістю 
подовження за результатами співпраці та з правом 
перегляду умов договору за ініціативою 
Організатора тендеру 

Тендерна пропозиція 

Призначення постійного менеджера, який 
координує всі етапи надання послуг 

Тендерна пропозиція 

Листи-рекомендації щонайменше від трьох 
постійних клієнтів учасника тендеру 

Рекомендаційні листи 

Будь-які інші документи, що, на Вашу думку, 
можуть бути корисними у прийнятті рішення 
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семінари, круглі столи) не менше 1 року, 

підтверджений документально 

Наявність власних ресурсів, необхідних для 

забезпечення проведення заходів 

(управлінський та обслуговуючий персонал, 

транспортні та технічні засоби, тощо) 

Прайс лист 

Наявність бази зовнішніх ресурсів для надання 

вищезазначених послуг (укладені угоди з 

готелями, базами відпочинку, конференц-

залами, кейтерінговими та транспортними 

компаніями, тощо) перелік баз зовнішніх 

ресурсів 

Прайс лист 

Перелік документів, які необхідно надати: копія 
свідоцтва про реєстрацію платника податку; 
Витяг з єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 

Копія Статуту, копія свідоцтва про 
реєстрацію платника податку, 
Витяг з єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців  
 

 
 
 
 
Критерії оцінки тендерних пропозицій, які відповідатимуть обов’язковим 
технічним та кваліфікаційним вимогам, та їх вагові коефіцієнти: 

 

№ Критерій оцінкиiii Ваговий 
коефіцієнт 

Документи, які 
підтверджують 
відповідність 
критерію 

1. Вартість послуг компанії (відсоток 

комісійних/накладних витрат 

Постачальника за надання послуг на 

весь термін дії договору) 

25% Тендерна пропозиція 

2. Наявність власних ресурсів, 

необхідних для забезпечення 

проведення заходів (управлінський та 

обслуговуючий персонал, транспортні 
та технічні засоби, тощо); 

5% Тендерна пропозиція 

3. Вартість власних ресурсів, необхідних 5% Прайс-лист із 



 

P / P        2 6 0 0  6 0 5 2  7 1 2  9 3 6  

у Печерській філії ПриватБанку, м.Київ 

МФО 300711,   ЄДРПОУ 36522054 

 

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-а, к. 54 
поштова адреса: м.Київ, вул. Олеся Гончара 37А, 
офіс 1 
тел.  +380(44) 38-38-266 
e-mail: info@upogau.org 
web: www.upogau.org 

 

для забезпечення проведення заходів 

(транспортні та технічні засоби, тощо); 

переліком власних 

ресурсів із зазначенням 

фіксованої вартості 

4. Наявність основних видів послуг, що 

надаються безпосередньо учасником 

тендеру для забезпечення проведення 

заходів,  

3% Тендерна пропозиція 

5. Вартість основних видів послуг, із 

зазначенням їх фіксованої  вартості на 

весь термін дії договору включаючи 
відсоток комісійних / накладних витрат 

Учасника тендеру за надання послуг 

2% Прайс-лист із 

переліком основних 

видів послуг із 

зазначенням їх 

фіксованої вартості, 

включаючи відсоток 

комісійних витрат за 

надання послуг 

6. Наявність фіксованих знижок на 

проживання (у відсотках від вартості 
стойки) 

15% Тендерна пропозиція 

7. Наявність зовнішніх ресурсів з надання 

послуг (перелік чинних угод з базами 

відпочинку, конференц-залами, 

кейтерінговими та транспортними 

компаніями, тощо) 

15% Тендерна пропозиція 

8. Наявність корпоративних знижок 

відповідно до чинних угод з базами 

відпочинку, конференц-залами, 

кейтерінговими та транспортними 

компаніями, тощо) 

15% Тендерна пропозиція 

9. Організація харчування  

 кава-паузи 

 обіди 

 вечері 

10% Тендерна пропозиція 

10. Надання бонусів 5% Тендерна пропозиція 

 
 
 

Окрім зазначених вище документів, до тендерної пропозиції повинні 
бути додані наступні документи: 

 

1. Заявка на участь у тендері у довільній формі 
2. Додатки № 1 до Тендерної пропозиції. 
3. Прайс листи. 
4. Рекомендаційні листи від попередніх замовників послуг. 
5. Копії Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником 

ПДВ)/Свідоцтва про сплату єдиного податку.  
6. Юридичні документи (свідоцтво про державну реєстрацію та/чи Витяг з 

єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців;). 

 
 
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з 
учасниками  
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Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (068) 708-93-64, 
контактна особа: Себастіан Вольф (звертайтеся також через електронну пошту  
finance@upogau.org ). 
 
 
 
 
 
Правила оформлення тендерної пропозиції учасника: 

1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді поштою або 
через електронну пошту. 

 
2. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. 
 
3. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній 

пропозиції несе учасник. 
 

4. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 60 
календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Якщо строк не 
зазначений, він вважатиметься 60 днів. 

 

5. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із затвердження 
закупівлі допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають 
умовам цього Оголошення та формі Тендерної пропозиції.  

 
 
 

Тендерні пропозиції приймаються за адресою: вул. О. Гончара, 37-а, оф. 1, 
м. Київ, 01054, (з приміткою для Вольфа С.В.). або на електронну адресу 
finance@upogau.org  

  
  

Приймання пропозицій, які подаються учасниками особисто, здійснюється після 
попереднього узгодження за телефоном (068) 708-93-64 дати та часу передачі 
пропозиції. 

 
Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:  
 «27» березня 2015 року, до 18 год. 00 хв. за київським часом. 

 
Аналіз тендерних пропозицій учасників торгів відбудеться: 
«30» березня 2015 року, о 16 год. 00 хв. за київським часом за адресою:  Україна,  
01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 37-а. 
 
Найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція визначається Комітетом із 
затвердження закупівлі ВГО «ГАУ» серед тендерних пропозицій, які відповідають 
умовам цього Оголошення та умовам Тендерної пропозиції, згідно критеріїв оцінки, 
які зазначені у Тендерній пропозиції.  
 
Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться 30 березня 2015 року. 
Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 1 
(одного) дня з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом 
письмового повідомлення на електронну пошту. 
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Виконавчий директор організації  
Карасійчук Т.М. 
 

 

 

                                                 
i
 Невідповідність хоча б одній з технічних вимог тендерної пропозиції учасника призводить до 

автоматичної повної дискваліфікації такої тендерної пропозиції. 
ii
 Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних вимог тендерної пропозиції учасника призводить до 

автоматичної повної дискваліфікації такої тендерної пропозиції. 
iii

 Тендерні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам, будуть 

оцінюватись за критеріями оцінки та їх ваговими коефіцієнтами, які можуть бути, наприклад для 

закупівлі медичних виробів, такими: ціна – 70%, зручні умови гарантійного обслуговування – 10%, 

вартість витратних матеріалів – 20%. Якщо на вашу думку ціна є вирішальним фактором для вибору 

переможця серед постачальників, які повністю відповідають технічним та кваліфікаційним вимогам, то 

слід вказати: ціна – 100%.  

 

 

 

 

 

 

 


