
Технічне завдання 

на надання послуг для проведення виїзного засідання ГО “Екодія”  

6-8 липня 2022 року 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

ГО “Центр екологічних ініціатив “Екодія”. Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032, 

ЄДПРОУ: 41210108, виконавчий директор: Гозак Наталія Олександрівна 

Контактні дані: Дар’я dl@ecoact.org.ua  

1.2 Мета роботи і короткий опис 

Надання послуг з розміщення та обслуговування учасників 3-денного виїзного 

семінару для 24 співробітників ГО «Екодія», де два перші дні робочі, а третій – 

екскурсійний. Територіально ми розглядаємо Закарпатську, Чернівецьку, Львівську, 

Івано-Франківську області. 

1.3 Основні завдання 

1. Проживання 24 учасників протягом 6-8 липня (2 ночі),  

2. Конференц-приміщення для проведення засідань 6-7.07 

3. Вегетаріанське харчування учасників  

 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

2.2.1 Вимоги до умов проживання: 

a. Дво-місне поселення на роздільних ліжках для 24 учасників (12 кімнат)  

b. Номери одного класу, оптимально – всі в одній будівлі 

c. Рівень «стандарт» чи «економ» 

d. 06.07 раннє поселення учасників  

e. можливо виникне потреба поселити кілька учасників 5.07 (на 3 ночі) 

f. цілодобовий доступ до укриття на випадок повітряної тривоги на території 

готелю 

2.2.2 Вимоги до конференц-приміщення: 

a. Wi-fi стабільний і високої якості (для відео-підключення віддалених учасників) 

b. фліпчарт чи рівна стіна для розміщення фліпчарт-листів,  

c. екран з можливістю розмістити проектор,  

d. наявність електричних розеток і можливості підключення ноутбуків 

e. кілька столів 

f. вечірній доступ до приміщення для тімбілдінгу 

 

2.2.3. Вимоги до харчування учасників  

a. Вегетаріанське харчування (без м’ясних та рибних продуктів, але з яйцями та 

молочними продуктами), бажано великі порції   

b. У форматі шведського столу АБО можливість забезпечити декілька порцій 

веганського харчування (без молочного і яєць) 

c. Харчування за таким графіком: 
▪ Кава-паузи по 2 шт. 06.07 та 07.07 (всього 4) – напої та фрукти 



▪ Сніданок 06.07, 07.07 та 08.07 (всього 3) 

▪ Обід 06.07, 07.07 та 08.07 (всього 3) 

▪ Вечеря 06.07, 07.07 та 08.07 (всього 3) 

2.2.4 Вимоги до проведення оплати  

a. Безготівковий розрахунок, НЕ працюємо з банками з російськими 

власниками: Альфа банк, "Сбербанк", "Промінвестбанк", ВТБ Банк, ВіЕс 

Банк та БМ Банк   

b. Юрособа зареєстрована на підконтрольній Україні території (згідно 

ЗУ  1207-VII) 

c. Бажано виставлення рахунку через сервіс електронного документообігу 

Вчасно https://vchasno.ua/  

 

2.3. Терміни надання послуг  

Заїзд учасників – зранку 06 липня 2022. 

Виїзд учасників – ввечері 08 липня 2022 

 

3. Подача пропозицій 

Надання тендерних пропозицій – до 08 червня 2022 

Обов’язкова інформація, яка має бути наведена в пропозиції: 

a) Повна юридична назва особи, яка буде виставляти рахунок 

b) Код ЄДРПОУ 

c) ПІБ керівника 

d) Юридична адреса компанії та телефон 

 

Дякуємо і сподіваємося на співпрацю! 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text
https://vchasno.ua/

