
Оголошення про тендер  
 

Дата оголошення: 29  вересня 2020 
Кінцевий термін подання: 13 жовтня 2020 
Опис: Логістичні послуги  
Замовник: Проект «Social Student Companies To Activate The Youth»  
Фінансування: Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина 
Реалізація: ГО “ School of ME Школа усвідомленого підприємництва” 
Контактна особа: Віктор Конопкін konopkin@schoolofme.me 
 

Технічні вимоги 
У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати 
пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного 
формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити цей документ та подати 
його з підписом/печаткою до ГО “Школа усвідомленого підприємництва” 
 

 
 

Пункт 
 

Необхідна послуга 
 

Одиниця 
виміру 

Назва запропонованої послуги та 
специфікація (якщо відрізняється від 

запитуваної) 
Ціна за од. 

1 2 3 4 5 

1  

Транзакційний збір за надання персонального 
менеджера, який здійснює координацію 

заходу, включаючи асистенції в плануванні 
програми заходу, закупівлю різних видів послуг 

і товарів, підготовка калькуляції, здійснення 
компенсації витрат учасників заходів 

      % / грн   

2  

Транзакційний збір за оренду приміщень в 
Києві та регіонах, оренду обладнання 

(ноутбуки, принтери, звукове обладнання) та 
обладнання для синхронного перекладу, 

організацію кава-брейків для заходу, послуги 
друку  

   % / грн     

3 
Транзакційний збір за бронювання та виписку 

авіаквитків на міжнародні рейси  

 
   % / грн 

 
  

4 
Транзакційний збір за переоформлення 

авіаквитка на на міжнародні рейси  

    
    % / грн 

 
  

5  
Транзакційний збір за бронювання та 

придбання залізничного квитка по Україні  
   % / грн   

6  
Транзакційний збір за переоформлення 

залізничного квитка по Україні  

 
   % / грн 

 
  

7 
Транзакційний збір за бронювання готелю в 

Україні  
   % / грн   

8  
Транзакційний збір за бронювання трансферів, 

оренди автомобілів  
   % / грн  

 
 

9 Транзакційний збір за організацію кейтерінгу  % / грн   

10 
Транзакційний збір за компенсації витрат 

учасників заходів 
 % / грн   

11 
Транзакційний збір за компенсації витрат на 

пальне 
% / грн   

12 
Транзакційний збір за проведення віртуальних 

заходів 
% / грн   
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13 
Транзакційний збір за підготовку роздаткових 

матеріалів, конференц-набору, бейджів, 
робочих метеріалів для спікерів 

% / грн   

14 
Транзакційний збір за організацію конференц  
обладнання: звукове, відео, для синхронного 

перекладу 
% / грн   

15 
Транзакційний збір за організацію синхронного 
перекладу під  час офлайн/онлайн заходів, та 

всього необхідного обладнання 
% / грн   

16 

Транзакційний збір за організацію фото-, 
відеозйомки: фіксації події, з можливістю 

транслювання у мережі інтернет, створення 
відеороликів 

% / грн   

17 
Транзакційний збір підготовку графічного 
дизайну інфографіки результатів проєкту 

% / грн   

18 

Транзакційний збір за підготовку поліграфії, 
друк роздаткових матеріалів: чорно-білий, 

кольоровий друк різного формату, 
виготовлення брендованої продукції для 
заходів (ручки, блокноти, папки, сумки, 

календарі, брошюри, програмки, сертифікати), 
виготовлення банерів, ламінування, 

брошурування, та ін. 
 

% / грн   

 


