
 

Council of Europe Office in Ukraine 

Офіс Ради Європи в Україні 

 

ОПИС ПОСЛУГ 

до тендерного оголошення  

№ 15-8417-2017 від 24 лютого 2017 р. 

щодо  

Надання послуг з організації: 

1. Другої сесії Академії лідерства для керівництва органів місцевого 

самоврядування Донецької та Луганської областей 

Львів, Україна, 22-25.03.2017 
 

2. Участі представників керівництва Донецької обласної військово-цивільної 

адміністрації у V Всеукраїнському Форумі місцевого самоврядування 

Львів, Україна, 24-25.03.2017 
 

3. Навчального візиту для делегації та посадових та виборних осіб  Донецької та 

Луганської областей  

Краків, Республіка Польща, 26-29.03.2017 

 

Склад тендерної 

документації 
 заявка; 

 комерційна пропозиція (плановий кошторис) відповідно до наданої 

форми; 

 опис послуг 

  

Предмет специфікації Надання послуг з організації: 

1. Другої сесії Академії лідерства для керівництва органів місцевого 

самоврядування Донецької та Луганської областей 

2. Участі представників керівництва Донецької обласної військово-

цивільної адміністрації у V Всеукраїнському Форумі місцевого 

самоврядування у V Всеукраїнському Форумі місцевого 

самоврядування 

3. Навчального візиту для делегації та посадових та виборних осіб  

Донецької та Луганської областей 

 

Термін надання 

послуг та кількість 

учасників 

1. 22-25.03.2017, 20 учасників 

2. 24-25.03.2017, 15 учасників 

3. 26-29.03.2017, 33 учасники 

Списки учасників та інфо щодо поселення учасників будуть надіслані до 

початку заходу 

 

Місце проведення 1. Львів, Україна 

2. Львів, Україна 

3. Краків, Республіка Польща 



Тип тендеру та спосіб 

оголошення 

Відкритий 

 

Мета тендеру Вибір виконавця для надання послуг з організації вищевказаних заходів 

 

Джерело 

фінансування послуг 

Рада Європи  

 

Валюта тендеру Євро. 

Учасник тендеру подає  детальну комерційну пропозицію в євро.  

Вказані у пропозиції ціни послуг не можуть бути змінені 

Опис/перелік послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ 

 

1. Проживання 20 учасників у м. Львів: 22-26.03.2017  (5 ночей, 3 - 

зірковий або 4 зірковий готель, проживання учасників в одномісних 

номерах класу «стандарт» і вище, ранній заїзд 22.03.2017 та 

стандартний виїзд 26.03.2017.   

2. Проживання 12 учасників у м. Львів: 23-26.03.2017  (3 ночі, 3 - 

зірковий або 4 зірковий готель, проживання учасників в одномісних 

номерах класу «стандарт» і вище, стандартні заїзд та виїзд.  

Обидві групи просимо поселити в одному готелі. 

3. Проживання 33 учасників у м. Краків: 26-29.03.2017  (3 ночі, 3 - 

зірковий або 4 зірковий готель (перевага віддаватиметься готелю 

Hotel Wyspianski***, 31-033 Krakow, 15 Westerplatte St.), 

проживання учасників в одномісних номерах класу «стандарт» і 

вище, стандартні заїзд та виїзд 

 

II. ОРЕНДА ЗАЛИ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Оренда зали та технічного обладнання у м. Львів, 22-23.03.2017 та 

25.03.2016:  

 

- Зала: площа зали не менше  70 м ², денне освітлення, можливість 

провітрювання та якісне кондиціонування повітря (розсадка 20 

учасників рівнобокою літерою «П»; 

- Ноутбук;  

- Мультимедійне обладнання (проектор, екран); 

- 2 радіомікрофони (послуга може бути відміненена); 

- 2 фліпчарти. 

 

При розгляді пропозицій перевага надаватиметься пропозиціям, що 

включатимуть один готель для проживання учасників та оренди зали для 

Академії. Якщо пропозиція включатиме дві різні локації, просимо 

передбачити трансфер з/до готелю до/з зали 

 

III.  ХАРЧУВАННЯ УЧАСНИКІВ 

 

1. Харчування для учасників 20-26.03.2017 р. у Львові (бажано 

організувати простір для обох груп окремо від інших проживаючих в 

готелях, при подачі заявки обов’язково додати меню) 

- Сніданки для проживаючих в готелі учасників заходу (23-

26.03.2017), згідно списку поселення учасників (20 учасників 

23.03.2017 та 33 учасники 24-26.03.2017); 

- Комплексні обіди для 20 учасників заходу (22-23.04.2017, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2017),  згідно списку поселення учасників; 

- Комплексний обід для 33 учасників 26.03.2017, обід необхідно буде 

організувати у закладі, що розташований у безпосередній близькості 

від українсько-польського кордону (з якого боку кордону залежить 

від перетину кордону); 

- Вечері для 20 учасників (22-23.03.2017). 

- Святкова вечеря для 40 учасників 24.03.2017 (формат не фуршет, 

розсадка  учасників в ресторані літерою «П» або за одним-двома  

столами, біле та червоне вино (якісне виробництва України/ Італія/ 

Франція) з розрахунку 300 грамів/учасник). До розгляду 

приймаються ресторани з першої 10  https://www.tripadvisor.com. 

- 2 кава паузи для 20 учасників в день (22-23.03.2017, 25.03.2017, кава 

паузи мають бути різноманітні.  

- Мінеральна вода до зали (3 пляшки 0,5 л для учасника в день, 22-

23.03.2017, 25.03.2017) 

 

2. Харчування для учасників 26-29.03.2017 р. у Кракові (бажано 

організувати простір для групи окремо від інших проживаючих в готелях, 

при подачі заявки додати меню): 

- Сніданки для 33 учасників заходу (згідно списку поселення 

учасників 27-29.03.2017); 

- Обіди для 33 учасників заходу (29.03.2017), згідно списку учасників 

(обід необхідно буде організувати по дорозі до Львова); 

- Вечері для 33 учасників заходу (26-28.03.2017), згідно списку 

учасників. Організувати вечері в різних ресторанах Кракова, 

розташованих в центрі, включити вино з розрахунку 200 

грамів/учасник, або келих пива 0,5 л.  

- Мінеральна вода в автобус для учасників, 100 0,5 л пляшок 

«Моршинська слабогазована» 

 

IV. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

 

- Трансфер Львів-Краків 26.03.2017 та в зворотному напрямку 

29.03.2017 

Маршрут:  

 Виїзд зранку 26.03.2017 Львів – 26.03.2017 прибуття до обраного готелю 

в Кракові.  

 Протягом 27-28.03.2017 трансфер в межах Кракова (з готелю до ICE 

Kraków Congress Centre (ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków та в 

зворотному напрямку) . 

 29.03.2017 виїзд із Кракова-29.03.2017 прибуття до залізничного вокзалу 

Львова.  

Можливі лише несуттєві  коригування вказаного маршруту. 

  

Вимоги до автобусу: Neoplan 116 посадкових місць 48+2.; салон: велюр , 

кондиціонер, 3 TV, DVD, 220W. 

  

Додаткові вимоги: досвідчений, ввічливий водій, який добре знає маршрут, 

GPS навігація  з картами випуску не раніше 2015 року. У водія має бути 

дійсна віза. 

- Відшкодування витрат 25 учасників на проїзд з 

Донецької/Луганської областей до м. Львів та в зворотному 

напрямку, із розрахунку 1200 рн./учасник. 



- Відшкодування витрат для 20 учасників на проїзд для оформлення 

візових документів із розрахунку 600 грн./учасник. 

 

V. ДРУК МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХОДУ 

 

- ч/б друк, 240 стор. комплект, 20 комплектів. Матеріали для кожного 

окремого блоку, зшити відповідно до вимог та розподілити 

окремими блоками; 

- кольоровий друк 6 стор. комплект, 30 комплектів; 

- кольоровий друк програми 6 стор. А5, 100 мг/м² комплект, 33 

комплекти; 

- скріплення програми у вигляді буклету А5, 33 комплекти; 

- кольорові наліпки з назвою заходу на папки, 30 штук; 

- кольоровий друк бейджів учасників, папір 100 мг/м²; 

- таблички для тренерів (до 5 шт.). 

 

VI.  КАНЦЕЛЯРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
 

- папки пластикові А4 на 2 кільця, 20 шт; 

- бейджі для учасників (наліпка або защіпка), 20 шт.; 

- навігація для гостей в готелі; 

- малярна стрічка (1 рул.); 

- папір для фліпчарта (60 аркушів); 

- 1 пачка папір А4. 

 

VII. ІНШЕ 

 

1. Документальний супровід оформлення візових документів (в разі 

необхідності). 

2. Оглядова екскурсія у м. Львів для 30 учасників 24.03.2017,  в разі 

необхідності передбачити трансфер – послуга може бути відмінена. 

3. Оглядова екскурсія у м. Краків для 33 учасників 27.03.2017, в разі 

необхідності передбачити трансфер – може бути відмінена. 

4. Забезпечення підготовки логістичної інформації, реєстрації 

учасників, доставка матеріалів з/до Офісу Ради Європи 

(вул. Іллінська 8), технічної та організаційної підтримки під час 

заходу.  

 

Умови оплати послуг Оплата послуг здійснюється Радою Європи на підставі умов договору та 

комерційної пропозиції шляхом безготівкового перерахування відповідної 

суми на рахунок виконавця у євро у наступному порядку: 

- передоплата 30% від ціни, вказаної у договорі здійснюється 

протягом 20 (двадцяти) днів з дати підписання договору обома 

сторонами та узгодження зазначеної специфікації; 

- кінцевий розрахунок/ балансовий платіж здійснюється після надання 

послуг, надання та перевірки рахунку та специфікації фактично 

наданих послуг та підписання акту приймання послуг протягом 

60 (шістдесяти) днів з моменту отримання рахунку від виконавця. 

 

Критерії вибору 

виконавця 

- досвід надання аналогічних послуг, в тому числі й організація 

навчальних візитів за межами України. Потенційний виконавець має 

підтвердити досвіт в організації проведення конференц заходів та 

надання високоякісних послуг з організації аналогічних заходів (не 



менше 1 календарного року у період 2012 – 2017 р.); – 25%; 

- місце проведення заходу (перевага віддаватиметься пропозиціям, в 

яких зала розташована втому ж готелі, в якому проживатимуть 

учасники, готелям розташованим у середмісті Львова) – 20%;  

- ціна та умови надання послуг – 18%;  

- зала, що відповідатиме вищевказаним критеріям – 12%; 

- меню харчування – 13%; 

- кваліфіковані менеджери та супроводження заходу 24/7 – 12%. 

 

Критерії для 

виключення зі списку 

учасників 

До розгляду не прийматимуться заявки, підготовлені потенційними 

виконавцями/ учасниками: 

- їх було засуджено остаточним судовим рішенням за будь яким 

звинуваченням, пов’язаним із участю у злочинних угрупованнях, 

корупцією, шахрайством, відмиванням грошей; 

- вони перебувають у стані банкрутства, ліквідації, згортання 

діяльності, неплатоспроможності або компромісного врегулювання 

обов’язків позичальника з кредиторами, або в будь-якій іншій 

аналогічній ситуації, що випливає з процедури такого самого типу, 

або підлягає процедурі такого самого типу; 

- судовим рішенням, що набрало законної сили, встановлене 

порушення, що впливає на їхню професійну надійність, або свідчить 

про серйозне порушення професійної етики; 

- вони не виконують своїх зобов’язань щодо сплати внесків до 

системи соціального страхування, податків та зборів, відповідно до 

законодавства країни реєстрації.     

 

Підписуючи форму заявки, всі претенденти заявляють, під власну 

відповідальність, що вони не знаходяться в якійсь із вищезгаданих 

ситуаціях. У зв’язку з цим Рада Європи залишає за собою право вимагати 

додаткові документи у обраних претендентів. 

 

Критерії прийнятності Для того, щоб приймати участь у тендері, учасники повинні:  

- бути юридично зареєстровані в Україні згідно чинного 

законодавства; 

- мати право здійснювати діяльність, зазначену в заявці відповідно до 

статуту організації та реєстраційної картки; 

- мати підтверджений досвід в сфері, по якій подається заявка; 

- мати достатній фінансовий і операційний потенціал, в тому числі 

співробітників, для організації заходу. 

Претенденти повинні мати фінансовий та операційний потенціал для 

здійснення діяльності в рамках договору із Радою Європи. Договір може 

бути укладений лише з організаціями, що демонструють необхідний 

фінансовий та операційний потенціал. 

 

Правила оформлення 

тендерної пропозиції 

 

До участі у оцінці тендерних пропозицій допускаються пропозиції, що 

повністю відповідають умовам тендерної документації. 

Склад тендерної документації: 

- заявка відповідно до доданої форми; 

- комерційна пропозиція відповідно до доданої форми (ціни у форматі 

«все включено» - послуги агенції, та всі податки); 

- стислий опис досвіду та можливостей виконавця щодо надання 

відповідних послуг  (в довільній формі); 

- рекомендаційні листи вітаються 



 

Визначення 

переможців 

Відбудеться після оцінки тендерних пропозицій згідно критеріїв, що 

зазначені у даному оголошенні, але не пізніше 07.03.2017 р. 

 

Оприлюднення 

результату тендеру 

Шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру 

електронною поштою протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення 

про визначення переможця 

 

Кінцевий термін 

подання заявок 

Кінцевий термін надання пропозицій – 03.03.2017 р., 14:00 

Всі пропозиції, отримані після кінцевого терміну подання заявок, розгляду 

не підлягають 

 

Спосіб отримання 

заявок 

Електронною поштою на адресу: kyiv@coe.int з темою листа: 

«Тендер_8417_Назва компанії_Академія лідерства_Навчальний візит» 

 

Запитання щодо 

тендеру 

Надсилати електронною поштою на адресу: kateryna.sasina@coe.int  з темою 

листа – «Запитання_ тендер 8417_Назва компанії_Академія 

лідерства_Навчальний візит» 

 

Контактнa особa Катерина Сасіна, адміністративний асистент Програми Ради Європи 

+3(8044) 303 99 16 внутрішній 112, 

 

Офіс Ради Європи 

вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, поверх 6, 

м. Київ, 04070, Україна 

 


