
Технічне завдання  

для проведення заходу “Навчальний тур” 

 для представників об’єднаних територіальних громад 

у Київській області 

 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

 

Центр екологічних ініціатив “Екодія” - членська громадська організація, яка об’єднує 
експертів і волонтерів із метою боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації 
енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує місцеві громади й 
активістів у прагненні захисту їх прав на чисте довкілля. 
 
Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032 
Телефон: +38 044 353 78 41 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 52А 
Виконавча директорка: Гозак Наталія Олександрівна 
 
1.2. Назва завдання 

Організація заходу “Навчальний тур”, що буде проходити з 24.09.2020 до 26.09.2020 у 

Київській області.  

 

1.3. Мета  

 

Надати якісні комплексні туристичні послуги для організації та проведення заходу 

“Навчальний тур”. У заході візьмуть участь 15 учасників, 12 з яких - представники громад, 

які приїжджають із шести областей України (Івано-Франківська, Тернопільська, 

Хмельницька, Черкаська, Сумська, Чернігівська). Під час заходу буде проведено дві 

екскурсії для учасників у межах Київської області. 

 



 

1.4. Загальні задачі  

 

• Організувати трансфер для учасників із регіонів від місця проживання до місця 

проведення заходу (залізничний транспорт, автобус); 

• Організувати транспортне перевезення під час екскурсій. Всього буде організовано 

дві окремі екскурсії (дистанція у межах 1-1.5 год для доїзду в один бік від місця 

проживання). Трансфер має бути проведений з урахуванням умов безпеки та 

збереженням дистанції між учасниками; 

• Забезпечити проживання (наприклад, у заміському комплексі) на період поїздки за 

умови - один учасник проживає в одному номері; 

• Організувати та забезпечити вегетаріанське трьох разове харчування, а також дві 

кавові перерви протягом робочого дня; 

• Організувати окреме приміщення для проведення тренінгів у межах місця 

проживання (за сприятливих погодних умов можливе проведення частини тренінгу 

на відкритому повітрі); 

• Забезпечити для учасників і організаторів якісне підключення до інтернету  на період 

проведення заходу. 

1.5. Фінансування 

Організація поїздки проводиться у рамках роботи ГО “Екодія” з екологізації промисловості 
за фінансової підтримки міжнародної некомерційної благодійної організації DRA. 

 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

 

2.1 Вимоги до виконавців: 

2.1.1 Досвід роботи у сфері надання туристичних/логістичних послуг не менше 3 років. 
Наявність досвіду подібної роботи (додати до тендерної документації); 
2.1.2 Можливість підписання документів через сервіс електронного документообігу; 
2.1.3 Вчасне надання фінансових документів, звітів, кошторису. 
 

 

2.2 Вимоги до виконання 

https://www.austausch.org/o-nas/


2.2.1 Виконавець погоджує з Замовником кінцеві варіанти перевезення, проживання, 
харчування, інші деталі поїздки. 

2.2.5. Виконавець спільно з Замовником визначають маршрут і розклад проведення 
екскурсій.  

2.2.2. Виконавець забезпечує дотримання санітарних правил і протиепідемічних заходів 
при перевезенні, поселенні, харчуванні та наданні інших туристичних послуг учасникам 
заходу. 

2.2.5. Виконавець має забезпечити приїзд учасників 24.09.2020 на місце призначення до 11-
ї години ранку та виїзд 26.09 - після 16.00.  

  

 

2.3 Терміни та графік виконання робіт 

15 вересня-28 вересня 2020 року 
 
Орієнтовний план-графік робіт: 

Найменування робіт  Термін виконання 

Вибір місця проживання, маршрутів і погодження 
варіантів із Замовником 

17 вересня 2020 року 

Транспортне перевезення, поселення учасників  24 вересня 2020 року 

Організація транспортного перевезення під час 
екскурсій 

24-26 вересня 2020 року 

Фінальні документи  28 вересня 2020 року 

 

2.4 Очікувані матеріали 

1. Подані звіт і кошторис виконаних робіт.  
2. Акт виконаних робіт 

 

 


