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20 червня 2016 р. 
 
  

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення процедури закупівлі 

(далі – „Оголошення”) 
 
Всеукраїнська громадська організація "ГЕЙ-АЛЬЯНС УКРАЇНА" (далі – ВГО «ГАУ») 
оголошує тендер для закупівлі послуг щодо проведення тренінгу з МіО 
(Моніторингу і оцінки) та консультування з питань аналізу діючих проектів ВГО 
«ГАУ» з метою актуалізації МіО з включенням діючих та нових проектів, 
вдосконалення існуючої системи та процедури МіО для сталого розвитку ВГО 
«ГАУ», та з метою підвищення рівня обізнаності співробітників ВГО «ГАУ» з 
питань МіО. 
 
Джерело фінансування закупівлі – дана закупівля здійснюється за сприянням 
ІСАР «Єднання» в рамках програми «Платформа розвитку громадянського 
суспільства» що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 
та проектом RESPOND. 
 
Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг  
 
1. Консультації з питань аналізу діючих проектів організації 
 
2. Проведення тренінгу з МіО для працівників (2 дні) 
 
Термін надання послуг:  з 15 липня 2016 року по 15 серпня 2016 року 
 
 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до 
постачальника товарів або виконавця 
робіт та послугi  

Документи, що підтверджують 
відповідність кваліфікаційним вимогам 

Юридична особа за законодавством 
України або фізична особа – підприємець. 

Реєстраційні документи: 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи; 

Свідоцтво про реєстрацію платника 

податку (на додану вартість); 

Витяг з єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

Досвід роботи у сфері надання даних 
послуг  
 

Резюме.  

План проведення тренінгу Стислий опис концепції проведення 
дводенного тренінгу 

Заявка підготовлена з урахуванням 
потреб організації. 

Цінова (комерційна) пропозиція (вартість 
вказується в гривнях, однією сумою та 
повинна містити у собівартості збори, 
податки і обслуговування ФОП/СПД тощо) 
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Всі надавачі послуг, які подають 
документи на тендер, мають бути 
зареєстровані на порталі www.cd-
platform.org 

Для підтвердження необхідно надати 
посилання на профайл надавача послуг на 
вищевказаному порталі. 

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

автоматичної повної дискваліфікації такої тендерної пропозиції. 

 

Кінцевий термін подачі документів для участі у тендері – 30 червня 2016 року 
до 18-00 за Київським часом 
Всі учасники конкурсу будуть проінформовані про його результати до 01 липня 
2016 року  до 18-00 за Київським часом. 
 
Документи слід подавати на електронну пошту: yuriyoursky@gmail.com та 
finance@upogau.org  
За додатковою інформацією прохання звертатися: 
Телефон організації +38(044)38-38-266 
 
 
 
 
Виконавчий директор 
Леонова А.О.       
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