
 

№ 04-01/2020 

від 27.01.2020 р. 

 

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

(далі – Запит) 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕДКЕМП УКРАЇНА» (далі – Організатор) оголошує процедуру 

закупівлі послуг, місцеві закупівлі, на «Виготовлення відеоісторій успіху діяльності 

антикорупційних амбасадорок».  

Джерело фінансування закупівлі – ця закупівля необхідна для забезпечення 

виготовлення чотирьох відеоісторій успіху діяльності антикорупційних амбасадорок, що 

фінансується MSI – Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 

Склад цінової пропозиції: 

Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Цінової пропозиції. 

Документи (копії), які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам  

(див. таблиці нижче). 

 

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

 

№ 

з/п 

Назва роботи Кіль-

кість 

Додаткова інформація 

1. 

Вивчити тему, сформувати 

завдання та розробити концепцію 

4-х відеофільмів. 

Обговорити перелік запитань для 

інтерв’ю із ЗАМОВНИКОМ. 

1 З урахуванням змісту та стилістики попередніх 

відеоматеріалів EdCamp Ukraine 

(https://www.youtube.com/c/edcampukraine)  

2. 

Здійснити аналіз списку 

запропонованих героїв/-інь. 

Сконтактувати з героями/-нями  

4-х відеофільмів та взяти 

розширені інтерв’ю. 

Розробити сценарний план до 

кожного відеофільму на основі 

розширених інтерв’ю з героями/-

нями. 

Скоординувати та погодити з 

героями/-нями 4-х відеофільмів 

1 Із залученням ключових осіб 

(https://www.youtube.com/c/edcampukraine)  

https://www.youtube.com/c/edcampukraine
https://www.youtube.com/c/edcampukraine


 

графік, умови та місце зйомок. 

Ввести героїв/-їнь в контекст 

зйомок. 

3. 

Сформувати начерк поепізодника; 

деталізувати поепізодник в начерк 

сценарію; сформувати знімальну 

групу; здійснити відеозйомки 

матеріалів для відеофільмів. 

1 З урахуванням змісту та стилістики попередніх 

відеоматеріалів EdCamp Ukraine 

(https://www.youtube.com/c/edcampukraine) 

Із урахуванням вимог до брендування 

(додаток 2) 

4. 

Забезпечити монтаж та повний 

постпродакшн відеоматеріалів: 

− здійснити розшифровку 

інтерью; 

забезпечити чорновий монтаж 

фінальних 4-хвідео; 

− забезпечити чистовий монтаж 

фінальних 4-х відео; 

− здійснити кольорокорекцію; 

− забезпечити презентацію 

фінальних фільмів ЗАМОВНИКУ. 

1 З урахуванням змісту та стилістики попередніх 

відеоматеріалів EdCamp Ukraine 

(https://www.youtube.com/c/edcampukraine) 

Із урахуванням вимог до брендування 

(додаток 2) 

5. 

Створити титри для соцмереж. 

Підготувати фотографії для 

обкладинки 4-х відео у 

соцмережах 

1 З урахуванням змісту та стилістики попередніх 

відеоматеріалів EdCamp Ukraine 

(https://www.youtube.com/c/edcampukraine) 

Із урахуванням вимог до брендування 

(додаток 2) 

6. 

Погоджувати усі версії проміжних 

та кінцевих продуктів із 

ЗАМОВНИКОМ. 

Забезпечити погодження та 

належне юридичне оформлення 

усіх прав власності. 

Після завершення виконання робіт 

передати усі вихідні, робочі та 

кінцеві відеоматеріали 

ЗАМОВНИКУ. 

1 Із урахуванням вимог до брендування 

(додаток 2) 

     

Термін виконання робіт та надання послуг: 

лютий – серпень 2020 року. 

 

https://www.youtube.com/c/edcampukraine
https://www.youtube.com/c/edcampukraine
https://www.youtube.com/c/edcampukraine


 

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  

 

 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) 

 

 

 

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: 

Мєлєжик Юлія Станіславівна, 

+380665026627, ymieliezhyk@edpro.agency 

 

Цінові пропозиції приймаються за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 126, офіс 5-А 

або на електронну пошту for@edcamp.org.ua  

  

до 03 лютого 2020 року до 12:00 години (включно). 

mailto:ymieliezhyk@edpro.agency
mailto:for@edcamp.org.ua


 

 

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 

№ 04-01/2020 від 27.01.2020 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.    

 

Даток 2 

до запиту цінових пропозицій за процедурою  

закупівлі послуг, місцеві закупівлі 

№ 04-01/2020 від 27.01.2020 р. 

Вимоги до брендування:  

1) розміщення логотипів USAID, #USAID_ВзаємоДія, EdCamp Ukraine; 

2) розміщення напису «Це відео створено за підтримки американського народу через Проект 

«Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»». Думки, висловлені в 

матеріалі, необов’язково відображають позицію Агентства США з міжнародного розвитку чи Уряду 

США. 


