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Вих № G-10 
від 29 травня 2018 р. 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення процедури закупівлі 

(далі – „Оголошення”) 
 
Всеукраїнська громадська організація "Гей-альянс Україна" (далі – ВГО «ГАУ») оголошує відбір 
виконавця для закупівлі послуг зі створення інформаційно-освітнього контенту (статей, новин, 
відеороликів) на трансґендерну тематику. 
 
Джерело фінансування закупівлі – дана закупівля здійснюється в рамках проекту 
«Новаторський підхід до включення транссексуальної людини у профілактику ВІЛ в 
Україні» (Pioneering the inclusion of transgendered person in HIV-prevention in Ukraine), за 
підтримки Danish AIDS Foundation та CISU.  
 
Опис позицій до закупівлі послуг / технічне завдання для робіт та послуг: 
 
1. Зйомка та монтаж десяти відеороликів/інтерв’ю  на трансґендерну тематику тривалістю 
до 5 хвилин. 
 
2. Написання 40 (сорок) авторських статей на трансґендерну тематику обсягом від 3500 
знаків.  
 
3. Написання новин за тематикою СОГІ.  1 новина близько 1500 знаків. Кількість новин 
детально обговорюється Замовником та Виконавцем під час підписання Договору на 
виконання робіт/послуг.   
 
4. Переклад та адаптація 20 (двадцяти) англомовних статей на трансґендерну тематику 
обсягом від 8000 знаків.  
 
 
Термін надання послуг: 
з 11 червня 2018 року по 31 серпня 2018 року. 

 
 

Вимоги до виконавця/надавача послуг: 
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги 
до постачальника товарів або 
виконавця робіт та послуг 

Документи, що підтверджують відповідність 
кваліфікаційним вимогам 

Юридична особа або фізична особа-
підприємець, за законодавством 
України 

Реєстраційні документи: 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи/фізичної особи-підприємця; 

Свідоцтво про реєстрацію платника податку; 

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців; 

Досвід роботи у сфері надання даних 
послуг. 

Рекомендаційні листи / Листи-відгуки 

Заявка підготовлена з урахуванням 
потреб організації,  

Цінова (комерційна) пропозиція/прайс-лист. 

 
 
Правила оформлення пропозиції учасника: 
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1. Учасники мають подавати пропозиції на електронну адресу: finance@upogau.org; 

 
2. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними. 

 
3. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе 

учасник. 
 

4. У разі, якщо пропозиція подана після спливу кінцевого терміну приймання 
пропозицій, то така пропозиція не розглядається.  

 
5. До участі у оцінці пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі допускаються 

пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.  
 

6. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 10 календарних днів з 
дати розкриття тендерних пропозицій. Якщо строк не зазначений, він 
вважатиметься 10 днів. 

 
  
 
 
Кінцевий термін подачі пропозицій для участі у відборі – 07 червня 2018 року до 18-00 за 
Київським часом 
Всі учасники конкурсу будуть проінформовані про його результати до 08 червня 2018 року  до 
18-00 за Київським часом. 
 
 
ВГО «Гей-альянс Україна» 
За додатковою інформацією прохання звертатися: 
Телефон організації +38(044)38-38-266 
                                           +38(050)353-03-56 
 
 
 
 
 
Виконавчий директор 
Леонова А.О.       
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