
Додаток 1 
 

Технічне завдання. 
 

В межах тендеру закуповуються наступні послуги з організації заходу: 
 
1. Оренда конференц-залу (площа залу від 70 кв.м. до 100 кв.м.): 
- перший день -  тривалість заходу з 13:00 по 19:00; 
- другий день - тривалість заходу з 9:00 по 19:00; 
- третій день - тривалість заходу з  9:00 по 20.00; 
- четвертий день - тривалість заходу з 8:30 по 14:30. 
 
 
2. Оренда технічного обладнання: 
- проектор, екран; 
- 2 радіомікрофони або 2 радіомікрофони + петличка; 
-  звукова система; 
- фліпчарт з маркерами та блокнотом. 
 
3. Послуги харчування учасників – 40 осіб: 
1. Перший день: 

- вода для учасників 0,5 л. у зал на столи; 
- кава-перерва; 
- вечеря (комплексна вечеря). 

2. Другий день: 
- вода для учасників 0,5 л. у зал на столи;  
- дві кава-перерви; 
- обід (бізнес-ланч); 
- вечеря (комплексна вечеря). 

3. Третій день: 
- вода для учасників 0,5 л. у зал на столи;  
- дві кава-перерви;  
- обід (бізнес-ланч); 
- вечеря (комплексна вечеря). 

4. Четвертий день: 
- вода для учасників 0,5 л. у зал на столи;  

 
4. Послуги фотографа 

 
Місце проведення: заміський клуб Grand Admiral Resort & SPA. 
 
Учасники тендеру мають відповідати наступним вимогам:  

- юридичні та фізичні особи, що надають готельні/логістичні послуги 
зареєстровані відповідно до чинного законодавства України; 

- досвід роботи не менше 2 (двох) років, у тому числі вітається наявність 
рекомендацій. 

 



Критеріями обрання постачальника логістичних послуг з організації тренінгу 
являється:  

- комплексна вартість послуг - 100 (ваговий коефіцієнт).  
 
Тендерна документація має містити: 
 
1. Лист зацікавленості учасника конкурсу: 
1.1. Назву організації  
1.2. Організаційно-правову форму 
1.3. Адресу 
1.4. Телефон 
1.5. Електрону пошту 
1.6. Адресу Інтернет сайту (якщо є) 
 
2. Цінову пропозицію: 
2.1. Бюджет (кошторис), включають розрахунок вартості всіх послуг, 
перерахованих в оголошенні. 
 
 3.       Реєстраційні документи. 
 
Заявки повинні бути надіслані не пізніше 12:00, 22 березня 2018 року на 
електронну адресу: u.poltavets@laboratory.kiev.ua  (в темі електронного листа 
прохання вказати «На тендер з вибору постачальника логістичних послуг»). 
 
 
 


