
 

 

 
 
Підтримка природно-заповідних територій в Україні (SNPA) 
Міністерство екології та природних ресурсів України / KFW 
Група впровадження проекту – Підрозділ управління 
Група впровадження проекту – Підрозділ впровадження (АГТ ГРУП АГ) 
 
Запит на цінову пропозицію (RBS)  

 
 

Щонайменше три зацікавлені, 
компетентні надавачі послуг 

 

 
ДАТА: 14 серпня 2019 р. 
 
Номер: NT- 2019-7-service-GIS training 

 
 
Шановні пані та панове, 
 
Запрошуємо надсилати нам ваші пропозиції щодо надання послуг з: Проведення ГІС тренінгів, 
формування набору просторових даних та технічної підтримки для восьми цільових природоохоронних 
територій  
 
Просимо звернути увагу на Умови закупівлі та інші додатки, які подаємо разом з даним Запитом на 
цінову пропозицію. Будь ласка, використовуйте відповідні форми в Додатку 2, Технічне завдання в 
Додатку 4, які додаються до даного документу при подачі вашої пропозиції. 

Просимо надсилати пропозиції у заклеєних конвертах не пізніше 15:00 (GMT+3) 30/09/2019  року за 
наступною адресою:  Вул. Шевченка, 70, кв. 1, м. Львів, 79039 Україна 

Кур’єрською поштою або доставкою під підпис 
 
Пропозиція яка відповідає усім вимогам та усім критеріям оцінки та є найнижчою ціновою пропозицією 
буде відібрана для підписання контракту. Будь-яка пропоциція, що не відповідає вимогам, буде 
відхилена.  
 
Зверніть увагу , що АГТ ГРУП АГ не зобов'язана приймати будь-які Пропозиції, присуджувати Контракт 
та нести відповідальність за витрати,  пов'язані з підготовкою та подачею Пропозиції постачальників, 
незалежно від результату або способу проведення процесу відбору. 
 
АГТ ГРУП АГ жодним чином не толерує шахрайських дій та інших заборонених видів діяльності та 
прагне до запобігання, виявлення та усунення усіх таких дій щодо АГТ ГРУП АГ чи третьої сторони, що 
співпрацює з нею.  
 
З повагою, 
Соломія Стефанишин, Експерт з фінансів та закупівель  
Підтримка природно-заповідних територій в Україні 
Email: stefanyshyn@snpa.in.ua 
Тел. (офіс): +380 032 2330423 
 
Додатки:  

Додаток 1. Умови закупівлі 
Додаток 2. Форма подання Пропозиції  
Додаток 3. Декларація про зобов’язання підприємства 
Додаток 4. Технічне завдання 
 
 
 
 
 



 

 

ДОДАТОК 1 
 
Проект:  «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» 
 
BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1.  фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної 
Республіки Німеччини через KfW  відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 
Республіки Німеччини про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що 
впроваджується АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно з Дунайсько-Карпатською програмою WWF, 
Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів (USPB)  
 

Умови закупівлі 
 

Для: Проведення ГІС тренінгів, формування набору просторових даних та технічної підтримки для 
восьми цільових природоохоронних територій  
Дата: 14 серпня 2019 р. 
Номер RBS: NT- 2019-7-service-GIS training 
 
Загальне 
Правила даного Запиту сформовані відповідно до останньої версії Посібника з управління Проектом, 
що регулюють закупівлі для Першочергових заходів.  Ці процедури відповідають загальним тендерним 
інструкціям KfW. 
 
Виконавець Проекту 
Виконавцем Проекту є АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно з Дунайсько-Карпатською 
програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством 
охорони птахів (USPB). Дана закупівля здійснюється АГТ ГРУП АГ. 
Проект впроваджується в рамках німецького фінансового співробітництва через банк розвитку 
KfW. Бенефіціаром Розпорядчого фонду KFW є Міністерство екології та природних ресурсів України 
(МЕПР). 
 
Презентація пропозиції 
Пропозицію потрібно надіслати за наступною адресою:  
АГТ ГРУП АГ 
До уваги: Міхаель Бромбахер, керівник проекту / Уповноважений представник 
Соломія Стефанишин, експерт з фінансів та закупівель 
Проект: Підтримка природно-заповідних територій в Україні 
Адреса: вул. Шевченка, 70, кв. 1, м. Львів, 79039, Україна 
 
Пакунок повинен містити наступну інформацію:  
 Адресу, на яку потрібно надіслати пропозиції; 
 Назву Запиту на цінову пропозицію;  
 Назву надавача послуг;  
 Маркування:  

 
Мова Пропозиції 
Пропозиція та супроводжуюча комунікація щодо даної закупівлі повинна бути українською мовою.  
 
Подача пропозиції 
Пропозицію потрібно надіслати кур’єрською поштою/доставкою під підпис або особисто, з 
підтвердженням отримання.  Кінцевий термін подачі Пропозицій вказано в Запиті на цінову 
пропозицію. Публічна зустріч щодо подачі Пропозиції не передбачена. Всі Пропозиції,  отримані по 
завершенні кінцевого терміну, будуть відхилені автоматично без розгляду. 
При підготовці вашої пропозиції, ви несете відповідальність  за те, що пропозиція дійде до адресата  до 
кінцевого терміну. 
 
Термін дії пропозиції 
Термін дії пропозиції – 60 днів з  кінцевої дати отримання  Пропозиції.  
 
Запит додаткової інформації  

"Call for RBS – To be opened only by the PIU-ID Evaluation Committee" 
“Документація для ПЗ – відкривати лише представником тендерного комітету ГУП-ПР " 

 



 

 

Будь-яке питання, повідомлення або вимога щодо отримання додаткової інформації щодо даного 
Запиту на цінову пропозицію допускається тільки в письмовому вигляді електронною поштою на адресу 
експерта з фінансів та закупівель АГТ ГРУП АГ  (stefanyshyn@snpa.in.ua), або керівника Проекту 
(brombacher@snpa.in.ua) не пізніше 5 днів до кінцевого терміну подачі пропозицій. 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ 
Тривалість 

Загальна тривалість надання послуг становить близько 9 (дев’яти) місяців, з дати підписання контракту.   
Подача першого проміжного звіту по розробці технічного запиту для розробника карт для отримання 
основних цифрових топографічних карт (векторних даних).  
Подача другого  проміжного звіту надання звіту про А) розробку навчального ГІС посібника для 
початкового та середнього рівнів та Б) організація ознайомчого семінару для працівників цільових ПТ.  
Подача третього проміжного звіту надання звіту про А) налаштування ГІС обладнання та встановлення 
програмного забезпечення QGIS; Б) проведені практичні ГІС тренінги з ГІС для працівників цільових ПТ; 
В) Здійснення постійної експертної технічного ГІС підтримки для працівників цільових ПТ через Інтернет 
або мобільний телефон.  
Подача Заключного звіту.  Дата подання –   до 15:00 (GMT+3)   31/07/2020 р. 
 
Вимоги щодо  послуг 
Пропоновані послуги повинні в усіх відношеннях відповідати вимогам, викладеним в технічному 
завданні (ТЗ), наведеному в Додатку 4. Підготовка пропозиції  містить критичну перевірку цих послуг і, в 
разі необхідності, їх завершення або зміни, відповідно до власної оцінки постачальником місцевої 
ситуації і його професійний досвід, з метою досягнення цілей і результатів. У цьому контексті місцеві 
стандарти і закони повинні бути дотримані. 
 
Виконання послуг 
Надавач послуг повинен координувати всі свої дії з керівником проекту п. Бромбахером і національним 
експертом із заповідної справи п. Ямелинцем. 
Надавач послуг буде надавати свої послуги, як це визначено в Технічному завданні в Додатку 4.  
Надавач послуг представить детальну інформацію у своїй технічний і фінансовій пропозиції. 
 
Внесок національного / регіонального Бенефіціару 
Надавач послуг буде брати до уваги в своїй фінансовій пропозиції, що ПТ будуть: 
• надавати постачальнику послуг всю інформацію, документи, і т.д. в його розпорядженні і необхідні для 
завершення своїх послуг, безкоштовно, протягом усього терміну підготовки заходу. 
 
Вимоги до брендування матеріалів проекту 
Детальні вимоги по брендуванню матеріалів надаватимуться після підписання контракту. 
 
УМОВИ ОПЛАТИ  
Валюта  
Всі платежі здійснюються у гривнях. 
  
Податки та мито 
Надавач послуг повинен підготувати свою пропозицію за умови , що він повинен бути звільнений від 
усіх податків, мит, зборів та інших платежів.  AHT GROUP надасть Виконавцю відповідний документ з 
Міністерства економіки, щоб компенсувати відповідні суми. 
АГТ ГРУП АГ звільнений від усіх податків, мит і зборів. Реєстраційна картка проекту № 3450-1  видана 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 23 Березня 2018 та дійсна по 30 квітня 
2022 р. Реєстраційна картка надає  наступну додаткову інформацію: 

«Відповідно до статті 3 Угоди від 03 лютого 2016 року: «Товари та операції з ними, роботи та 
послуги, що фінансуються за рахунок грантових коштів, зазначених в пункті 1 статті 1, не 
обкладаються митом та будь-якими іншими податками та  зборами, що застосовуються на території 
України. Це стосується також операцій, здійснюваних через місцеві розпорядчі фонди за допомогою 
коштів, які можуть бути створені в цілях проекту. План закупівлі товарів, робіт та послуг на реєстрацію 
подано». 
 
Умови оплати 
Оплата здійснюється банківським переказом від AHT GROUPA AG Постачальнику протягом 5 робочих 
днів з  моменту, коли АГТ ГРУП АГ отримала наступне: 
 
- Оригінал рахунку-фактури у двох копіях 
- Рахунки виставляються після підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт та послуг. 



 

 

 
Платежі здійснюються 3 (трьома) траншами: 
 
Транш  1 в розмірі 20% від вартості контракту – передумова: надання короткого звіту про розробку 
технічного запиту для розробника карт для отримання основних цифрових топографічних карт 
(векторних даних). Звіт повинен бути прийнятий менеджером з природоохоронних питань проекту 
SNPA. (згідно правил оплати, поданих вище) 
Транш  2 в розмірі 30% від вартості контракту – передумови: надання звіту про А) розробку 
навчального ГІС посібника для початкового та середнього рівнів та Б) організація ознайомчого 
семінару для працівників цільових ПТ. Звіт повинен бути прийнятий менеджером з природоохоронних 
питань проекту SNPA. (згідно правил оплати, поданих вище) 
Транш  3 в розмірі 30% від вартості контракту - Попередня умова: надання звіту про А) налаштування 
придбаного ГІС обладнання та встановлення програмного забезпечення QGIS; Б) проведені практичні 
ГІС тренінги з ГІС для працівників цільових ПТ; В) Здійснення постійної експертної технічного ГІС 
підтримки для працівників цільових ПТ через Інтернет або мобільний телефон. Звіт повинен бути 
прийнятий менеджером з природоохоронних питань проекту SNPA.  (згідно правил оплати, поданих 
вище). 
- Транш  4 в розмірі 20% від вартості контракту - Попередня умова: надання заключного звіту. Звіт 
повинен бути прийнятий приймальною комісією проекту (згідно правил оплати, поданих вище). 

 
Оцінювання Пропозиції 
Пропозиція буде технічно і фінансово перевірена АГТ ГРУП АГ, яка складає звіт цінової пропозиції та 
пропонує відбір пропозицій, що відповідають технічним вимогам за найнижчою ціною для затвердження 
ГУП-ПУ. АГТ ГРУП АГ  готує контракт протягом 5 робочих днів після отримання схвалення ГУП-ПУ. 

Опис вимог 
 

Назва проекту: 
NT- 2019-7-service-GIS training 
Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», BMZ 
номери Проекту: 2011.6612.3 і 2013.6588.1 

Короткий опис послуг: Проведення ГІС тренінгів, формування набору просторових даних 
та технічної підтримки для восьми цільових природоохоронних 
територій  
 

Місце доставки 1. Проміжні та Кінцевий звіт  разом з усіма додатками та 
супровідними матеріалами повинен бути надісланий до офісу 
проекту за адресою: Шевченка 70 кв. 1, Львів,  79039 в одному 
електронному екземплярі (на накопичувачі інформації) та одному 
друкованому екземплярі  

Кінцевий термін надання 
послуг Кінцева дата подання Кінцевого звіту –  15:00 (GMT+3) 31/07/2020р. 

 
Валюта Пропозиції Оплата здійснюється в Гривнях  
Податок на додану вартість 
на цінову пропозицію 

Повинно бути без урахування ПДВ та інших застосовуваних прямих 
або непрямих податків і зборів 

 
Термін дії 
Пропозиції (Підрахунок від 
останнього дня подачі 
заявок) 

- 60 днів 
У виняткових випадках, АГТ ГРУП АГ може просити заявника про 
продовження терміну дії Пропозиції від дати, що було спочатку 
зазначена в цьому Запиті. В такому разі заявник повинен  
підтвердити продовження в письмовому вигляді. Зміни в Пропозиції 
не допускаються. 

Уповноважена особа для 
розгляду/вивчення/затвердж
ення результатів та  
підтвердження здійснення 
платежу 

 
Уповноважений представник / керівник проекту АГТ ГРУП АГ  

 
Тип Угоди для підписання 

Договір надання послуг 

 
Критерії відбору Пропозиції 

Найнижча ціна серед технічно відповідних пропозицій  

Критерії оцінки пропозиції Пропозиція , що відповідає технічним вимогам з найнижчою 
ціною, що надійшла до АГТ ГРУП АГ. 
Адміністративні вимоги: 

Пропозиції повинні бути подані у чітко встановлений термін  
Пропозиції повинні відповідати зазначеному терміну дії 



 

 

Пропозицій 
Пропозиції повинні бути підписаними уповноваженою особою 
Пропозиції повинні містити необхідну документацію 
компанії/організації, включно з документацією, що відображає 
юридичний статус та реєстрацію компанії/організації,  
Пропозиції повинні відповідати усім загальним адміністративним 
вимогам:  
Постачальником послуг юридична особа зареєстрована в Україні 
або суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа (так звана «3 
група») або консорціум підприємців «3 групи» з визначеним 
провідним партнером. 

 Щонайменше 8 років досвіду викладання ГІС та роботи з 
QGIS, ArcGIS (або еквівалент), що підтверджується 
кваліфікаційними сертифікатами (або іншими офіційними 
документами) та переліком проектів, реалізованих за 
останні 5 років (більшість з яких повинні бути пов'язані з 
природоохоронною тематикою). 

 Навички та досвід роботи з програмним забезпеченням для 
фотограмметричної обробки даних дистанційного 
зондування (Erdas Imagine тощо). 

 Відмінні навички спілкування. Бажане знання англійської 
мови. 

 Пропоновані тренери повинні мати університетські дипломи 
з природничих чи математичних наук (географія, 
інформаційні технології, лісове господарство, екологія 
тощо); 

 Ступінь кандидата або доктора наук є додатковою 
перевагою. 

АГТ ГРУП АГ присуджує 
контракт: 

Одному, і тільки одному Постачальнику послуг 

Додатки до Запиту на цінову 
пропозицію 

Форма подання Пропозиції (Додаток 2),  
Декларація про зобов’язання (Додаток 3) 
Технічне Завдання (Додаток 4) 

Контактна особа для довідок 
 (лише у письмовій формі) 

Соломія Стефанишин, експерт з фінансів та закупівель 
e-mail:  stefanyshyn@snpa.in.ua 

Документи, які надаються 
разом з пропозицією  

 Належним чином заповнена та підписана Форма подання 
Пропозиції (Додаток 2)  
 Дозвіл на ведення діяльності (копії свідоцтва про державну 
реєстрацію/ свідоцтва про реєстрацію платника податків) та інші 
сертифікати (якщо такі існують) 
 Декларація про зобов’язання підприємства (Додаток 3) 
 Резюме  пропонованих учасників робочої групи 

 
 
 
  



 

 

ДОДАТОК 2 
 
На: Проведення ГІС тренінгів, формування набору просторових даних та технічної підтримки для 
восьми цільових природоохоронних територій  
Дата: 14 серпня 2019 р. 
Номер RBS: NT- 2019-7-service-GIS training 
 
АГТ ГРУП АГ 
Проект:  «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» 
BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1.  фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної Республіки 
Німеччини через KfW  відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про 
фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що впроваджується АГТ ГРУП АГ (провідний партнер 
консорціуму спільно з Дунайсько-Карпатською програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським 
товариством охорони птахів (USPB)  
 

ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НАДАВАЧА ПОСЛУГ 
 

(Цю  форму необхідно подати  лише на  офіційному бланку надавача послуг) 
 
 

Місце:   __________________ 
Дата: ____________________ 
Кому:    Проект:  «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» 
До уваги: Соломія Стефанишин  
вул. Шевченка 70, кв. 1, м. Львів, 79039, Україна 
 
Шановні пані та панове,  
 
Ми, що нижче підписалися, подаємо Пропозицію на надання послуг для АГТ ГРУП АГ відповідно до 
вимог, зазначених у Запиті на цінову пропозицію (NT- 2019-7-service-GIS training) від 14 серпня 2019 р. 
та усіх додатків: 

 
A. Опис Постачальника 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 

Надавач послуг зобов’язаний описати та пояснити як та чому він якнайкраще відповідає усім 
вимогам АГТ ГРУП АГ, зазначаючи наступне: 

 

Повна реєстраційна назва   

Рік заснування   

Юридичний статус  

Юридична адреса   

Фактична адреса   

Банківські реквізити  

Статус платника ПДВ    

Контактна особа   

Електронна пошта та номер 
телефону  контактної особи 

  

Основні види діяльності 
компанії/організації 

 

Короткий опис – характер 
діяльності, поле діяльності, 
ліцензії, свідоцтва, акредитації 
(якщо є такі); 

Будь-ласка, зазначте тут 



 

 

Остання звітність про фінансові  
результати завірена аудитором 
(2016 -2018 рр.)1 

Копії звітів про доходи, про фінансові результати, 
(прибутки/ збитки), балансу, що свідчать про 
платоспроможність,  ліквідність, кредитний рейтинг та 
репутацію на ринку. 

 

Дозволи на ведення діяльності – 
реєстраційні документи,  
свідоцтво про реєстрацію 
платника податку, та ін. 

ЄДРПОУ,  свідоцтво про реєстрацію платника податку 

Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку 
додаються 

Будь-ласка, вкажіть контактні дані 
принаймні трьох попередніх 
партнерів 

 

Інша відповідна інформація Декларація про зобов’язання підприємства 

 
 
 
B. Робоча група (короткі резюме додаються на окремих аркушах) 
 

 Прізвище, ім’я Рівень освіти  Спеціалізація 

1    

2    

3    

….    

    

                                                           
1 Якщо фінансова звітність аудиторів недоступна, Дилер повинен надати звітність з печатками податкової 
інспекції. 



 

 

C. Технічна  та цінова пропозиція надавача послуг 
1. 
№ 

2. 
Специфікація, що вимагається 

3. 
Специфікація, що надається 

4. 
Одиниця 
 

5. 
К-ть 
одиниць 

6. 
Вартість 
одиниці, 
UAH 
 

7. 
Всього, UAH 

8. 
Зауваження 
Комісії 
оцінювання 

1. Тренери       

1.1 Зарплата тренера  день 151    

2. Обладнання та матеріали       

2.1 Роздрук картографічних матеріалів  шт. 8    

2.2 Оновлені базові топографічні карти в 
векторному форматі, shp-файли 
(масштаб 1:50 000) для цільових ПТ 

 га 221000    

3. Транспорт та проживання       

3.1 Транспорті витрати тренерів під час 
поїздок в цільові ПТ (16 поїздок/2 доби 
кожна) 

 поїздка 16    

3.2 Транспортні витрати працівників 
цільових ПТ (1 поїздка / 1 доба), участь 
в ознайомчому семінарі 

 людина 20    

4. Харчування       

 Харчування під час ознайомчого 
семінару 

 людина 20    

Всього   

 Колонка 3 заповнюється надавачем послуг та повинна містити детальну інформацію що пропонується (наприклад слова “відповідає” або “так” не достатньо)  
 
Ми розуміємо, що якщо ми не в змозі відповісти без затримки після отримання повідомлення про присудження контракту, або якщо надана інформація 
виявилася неправдивою, то рішення щодо присудження контракту буде вважатися недійсним та анульованим. 
 
Щиро Ваш, 
_____________________________________________ 
Підпис уповноваженого представника юридичної особи 
 
_____________________________________________ 
ПІБ та посада уповноваженого представника юридичної особи 



 

 

ДОДАТОК 3 

Декларація про зобов’язання 
 

Назва заявки / пропозиції / договору: 
     NT- 2019-7-service-GIS training  ("Контракт")2 

Кому: АГТ ГРУП АГ    (“Агенції виконавця проекту”) 
 
1.  Ми визнаємо та погоджуємось, що Кредитна установа для відбудови ("KfW") фінансує проекти 

Агенції виконавця проекту (“АВП”)3 за умов, викладених у Угоді про фінансування, яку він уклав 
із АВП. Як наслідок, між KfW та нашою компанією, нашим спільним підприємством (СП) або 
нашими субпідрядниками згідно з Контрактом, не існує жодних правових відносин. АВП несе 
виключну відповідальність за підготовку та реалізацію тендерного процесу та виконання 
Контракту. 

2.  Цим засвідчуємо, ні ми, ні жоден з наших членів правління чи законних представників, або ж 
інший член нашого спільного підприємства, включаючи субпідрядникив відповідно до Контракту, 
не мають жодної з наведених нижче ситуацій: 

2.1) банкрутства, закриття або припинення нашої діяльності, адміністрування нашої 
діяльності судами, прийняття рішень, реорганізація або перебування в будь-якій 
аналогічній ситуації; 

2.2) засудження остаточним рішенням чи остаточним адміністративним рішенням або 
таким, що підлягає фінансовим санкціям Організації Об'єднаних Націй, 
Європейським Союзом чи Німеччиною за причетність до злочинної організації, 
відмивання грошей, злочини, пов'язані з тероризмом, дитячу працю чи торгівлю 
людьми; цей критерій виключення також застосовується до юридичних осіб, 
більшість акцій яких належать або фактично контролюються фізичними чи 
юридичними особами, які самі підлягають таким переконанням чи санкціям; 

2.3) засудження остаточним рішенням суду або остаточним адміністративним рішенням 
судом, Європейським Союзом, національними органами в країні-партнері або 
Німеччині за неприйнятну практику у зв'язку з тендерним процесом або виконанням 
контракту або за порушення, що впливає на Фінансові інтереси ЄС (у випадку 
такого переконання Заявник або Учасник торгів додають до цієї Декларації про 
зобов’язання підтверджуючу інформацію, яка свідчить про те, що це переконання 
не має значення в контексті цього Договору та що вжито відповідних заходів 
щодо відповідності) ; 

2.4) протягом останніх п'яти років мало місце розірвання договору за значне або постійне 
невиконання наших договірних зобов'язань під час періоду його виконання, за 
винятком випадків, коли це рішення було оскаржено, або вирішення спорів все ще 
очікує чи не підтвердило повне врегулювання; 

2.5) не виконання відповідних фіскальних зобов'язань щодо сплати податків відповідно 
до правових положень будь-якої країни, в якій ми знаходимось, або країни-
замовника; 

2.6) рішення Світового банку або будь-якої іншої міжнародної фінансової установи щодо 
виключення, та перебування у списку на веб-сайті http://www.worldbank.org/debarr, а 
також у відповідних переліках будь-якої іншої міжнародної фінансової установи (у 
випадку, якщо подібна ситуація має місце, заявник або претендент повинен 
додати до цієї Декларації про зобов’язання необхідні документи, які 
підтверджують, що це засудження не є актуальним в контексті цього Договору 
та що в результаті були прийняті відповідні заходи); чи 

2.7) подавши фальшиві документи або вчинивши хибне подання у документації, що 
вимагається в рамках  цієї тендерної процедури. 

3.  Цим ми засвідчуємо, що ні ми, ні будь-які учасники нашого спільного підприємства, ні будь-які 
наші субпідрядники, у даному Контракті не перебувають у жодній із таких ситуацій конфлікту 

                                                           
2 Використовувані з великої літери терміни, що використовуються, але не визначені іншим чином у цій 
Декларації про підприємство, мають значення, яке наведене в "Керівних принципах щодо закупівлі 
консалтингових послуг, робіт, товарів, рослин та некомерційних послуг у фінансовому співробітництві з 
країнами-партнерами" KfW. 
3 АВП означає покупця, роботодавця, клієнта, залежно від конкретних випадків, для закупівлі 
Консалтингових послуг, робіт, устаткування, товарів або неконсультаційних послуг. 



 

 

інтересів: 
3.1) є афілійованою компанією, що знаходиться під контролем АВП або акціонером, який 

контролює АВП, якщо конфлікт інтересів, який виникає, не доведений до відома KfW 
та невирішений; 

3.2) має ділові або сімейні відносин із співробітниками АВП, які беруть участь у процесі 
закупівель або нагляду за отриманим договорем, якщо конфлікт інтересів, який 
виникає, не доведений до відома KfW та невирішений; 

3.3) є контрольованим або контролює іншого претендента або консультанта, або є під 
спільним контролем з іншим претендентом або консультантом, або одержує або 
отримує субсидії безпосередньо чи опосередковано іншому претенденту або 
консультанту, який має такого ж законного представника, як і інший претендент або 
консультант, що підтримує прямі або непрямі контакти з іншим претендентом або 
консультантом, який дозволяє нам мати або надавати доступ до інформації, що 
міститься у відповідних заявках або пропозиціях, що впливають на них або 
впливають на рішення АВП; 

3.4) займається наданням консультаційних послуг, що за своїм характером можуть 
суперечити завданням, які ми будемо виконувати для АВП; 

3.5) у випадку закупівлі робіт, устаткування та товарів: 

i. Готувати чи бути пов'язаним з консультантом, який підготував специфікації, 
креслення, розрахунки та іншу документацію, яка буде використовуватись в 
процесі закупівель цього Контракту; 

ii. Бути найманим на роботу (або бути запропонованим, щоб прийняли на роботу) 
нами або будь-ким з наших афілійованих компаній, здійснювати нагляд за 
діяльністю або перевіркою для цього Контракту; 

4. Якщо ми є державною організацією та змагаємось у процесі закупівель, мі засвідчуємо, що ми 
юридично та фінансово незалежні та діємо згідно з комерційними законами та нормами. 

5. Ми зобов'язуємось довести до відома АВП, який повідомить KfW, про будь-які зміни в ситуації, 
що стосується пунктів 2-4, наведених вище. 

6. У контексті процесу закупівель та виконання відповідного Контракту: 
6.1) ані ми, ані хтось із членів нашого Спільного підприємства, ані хтось із наших субпідрядників 

за Контрактом не займалися або не будемо брати участь у будь-якій санкційній практиці під 
час тендерного процесу, а у випадку, присудження рішення підписання Контракту, не будемо 
брати участь у будь-якій санкційній практиці під час виконання Контракту.  

6.2) ні ми, ні будь-хто з членів нашого Спільного підприємства чи хтось із наших субпідрядників 
за Контрактом не купуватимемо та не постачатимемо будь-яке обладнання, ані не 
працюватимемо в будь-яких секторах під ембарго Організації Об'єднаних Націй, 
Європейського Союзу чи Німеччини; і 

6.3) ми беремо на себе зобов’язання виконувати та забезпечувати, щоб наші субпідрядники та 
основні постачальники відповідно до Контракту відповідали міжнародним екологічним та 
трудовим стандартам, що відповідають законам та нормам, застосовуваним у країні 
виконання Договору та основоположним конвенціям Міжнародної організації праці (МОП)4 та 
міжнародним екологічним договорам. Більше того, ми застосовуватимемо заходи щодо 
зменшення екологічних та соціальних ризиків, коли це визначено у відповідних планах 
управління екологічним та соціальним управлінням або інших подібних документах, наданих 
АВП, і, у будь-якому випадку, застосовуватимемо заходи щодо запобігання сексуальній 
експлуатації та жорстокому поводженню та ґендерному насильству. 

7. У разі присудження Контракту ми, а також всі члени наших партнерів та субпідрядників у рамках 
Договору (i) на вимогу надаватимуть інформацію, що стосується тендерного процесу та 
виконання Договору та (ii) дозволити АВП та KfW або аудитору, призначеному будь-яким з них, 
а у випадку фінансування Європейським Союзом також європейським установам, що мають 
компетенцію за законодавством Європейського Союзу, перевіряти відповідні рахунки, записи та 
документи, дозволяти проведення перевірок на місці та забезпечення доступу до сайтів та 
відповідного проекту. 

                                                           
4 У випадку, якщо конвенції МОП не були повністю ратифіковані чи не впроваджені в країні роботодавця, 
Заявника / Учасника / Підрядника, на задоволення Роботодавця та KfW, пропонує  вживати відповідних 
заходів у дусі зазначених конвенцій МОП стосовно: a) скарги працівників на умови праці та умови роботи, 
б) дитячу працю, в) примусову працю, г) організації робітників та д) недискримінацію. 



 

 

8. У разі присудження Контракту ми, а також усі наші партнери та субпідрядники у рамках Договору 
зобов’язуємось зберігати вищезазначені записи та документи відповідно до чинного 
законодавства, але у будь-якому випадку принаймні шість років з дата виконання або 
розірвання Договору. Наші фінансові операції та фінансова звітність підлягають аудиторським 
процедурам відповідно до чинного законодавства. Крім того, ми погоджуємось, що наші дані 
(включаючи персональні дані), отримані у зв'язку з підготовкою та впровадженням тендерного 
процесу та виконанням Контракту, зберігаються та обробляються відповідно до чинного 
законодавства країни АВП та KfW. 

 
ПІБ: ____________________________ в якості: ____________________________ 
Належним чином уповноважений/а підписатись та від його імені5:__________________ 
 
 
Підпис:      Дата:   
 
 
 
  

                                                           
5 У випадку спільного підприємства, вставте назву спільного підприємства. Особа, яка підпише заявку, 
тендер або пропозицію від імені заявника/апліканта додає довіреність від заявника / апліканта. 



 

 

Declaration of Undertaking 

Reference name of the Application/Offer/Contract: NT- 2019-7-service-GIS training   ("Contract")6 

To:  АГТ ГРУП АГ    ("Project Executing Agency") 

  

1. We recognise and accept that KfW only finances projects of the Project Executing Agency 
(“PEA”)7 subject to its own conditions which are set out in the Funding Agreement it has entered 
into with the PEA. As a matter of consequence, no legal relationship exists between KfW and our 
company, our Joint Venture or our Subcontractors under the Contract. The PEA retains exclusive 
responsibility for the preparation and implementation of the Tender Process and the performance 
of the Contract.  

2. We hereby certify that neither we nor any of our board members or legal representatives nor any 
other member of our Joint Venture including Subcontractors under the Contract are in any of the 
following situations:  

2.1) being bankrupt, wound up or ceasing our activities, having our activities administered by 
courts, having entered into receivership, reorganisation or being in any analogous situation;8 

2.2) convicted by a final judgement or a final administrative decision or subject to financial 
sanctions by the United Nations, the European Union or Germany for involvement in a 
criminal organisation, money laundering, terrorist-related offences, child labour or trafficking 
in human beings; this criterion of exclusion is also applicable to legal Persons, whose 
majority of shares are held or factually controlled by natural or legal Persons which 
themselves are subject to such convictions or sanctions; 

2.3) having been convicted by a final court decision or a final administrative decision by a 
court, the European Union, national authorities in the Partner Country or in Germany for 
Sanctionable Practice in connection with a Tender Process or the performance of a Contract 
or for an irregularity affecting the EU’s financial interests (in the event of such a conviction, 
the Applicant or Bidder shall attach to this Declaration of Undertaking supporting information 
showing that this conviction is not relevant in the context of this Contract and that adequate 
compliance measures have been taken in reaction); 

2.4) having been subject, within the past five years to a contract termination fully settled 
against us for significant or persistent failure to comply with our contractual obligations during 
such Contract performance, unless this termination was challenged and dispute resolution is 
still pending or has not confirmed a full settlement against us; 

2.5) not having fulfilled applicable fiscal obligations regarding payments of taxes either in the 
country where we are constituted or the PEA's country; 

2.6) being subject to an exclusion decision of the World Bank or any other multilateral 
development bank and being listed on the website http://www.worldbank.org/debarr or 
respectively on the relevant list of any other multilateral development bank (in the event of 
such exclusion, the Applicant or Bidder shall attach to this Declaration of Undertaking 
supporting information showing that this exclusion is not relevant in the context of this 
Contract and that adequate compliance measures have been taken in reaction); or 

2.7) being guilty of misrepresentation in supplying the information required as condition to 
participation in this Tender Procedure. 

3. We hereby certify that neither we, nor any of the members of our Joint Venture or any of our 
Subcontractors under the Contract are in any of the following situations of conflict of interest:  

3.1) being an affiliate controlled by the PEA or a shareholder controlling the PEA, unless the 
stemming conflict of interest has been brought to the attention of KfW and resolved to its 
satisfaction; 

                                                           
6 Capitalised terms used, but not otherwise defined in this Declaration of Undertaking have the meaning given to such term in 
KfW’s “Guidelines for the Procurement of Consulting Services, Works, Goods, Plant and Non-Consulting Services in Financial 
Cooperation with Partner Countries”. 
7 The PEA means the purchaser, the employer, the client, as the case may be, for the procurement of Consulting Services, Works, 
Plant, Goods or Non-Consulting Services. 
 



 

 

3.2) having a business or family relationship with a PEA's staff involved in the Tender 
Process or the supervision of the resulting Contract, unless the stemming conflict of interest 
has been brought to the attention of KfW and resolved to its satisfaction; 

3.3) being controlled by or controlling another Applicant or Bidder, or being under common 
control with another Applicant or Bidder, or receiving from or granting subsidies directly or 
indirectly to another Applicant or Bidder, having the same legal representative as another 
Applicant or Bidder, maintaining direct or indirect contacts with another Applicant or Bidder 
which allows us to have or give access to information contained in the respective Applications 
or Offers, influencing them or influencing decisions of the PEA; 

3.4) being engaged in a Consulting Services activity, which, by its nature, may be in conflict 
with the assignments that we would carry out for the PEA; 

3.5) in the case of procurement of Works, Plant or Goods: 

i. having prepared or having been associated with a Person who prepared 
specifications, drawings, calculations and other documentation to be used in the 
Tender Process of this Contract; 

ii. having been recruited (or being proposed to be recruited) ourselves or any of our 
affiliates, to carry out works supervision or inspection for this Contract; 

4. If we are a state-owned entity, and compete in a Tender Process, we certify that we have legal 
and financial autonomy and that we operate under commercial laws and regulations. 

5. We undertake to bring to the attention of the PEA, which will inform KfW, any change in situation 
with regard to points 2 to 4 here above.  

6. In the context of the Tender Process and performance of the corresponding Contract: 

6.1) neither we nor any of the members of our Joint Venture nor any of our Subcontractors 
under the Contract have engaged or will engage in any Sanctionable Practice during the 
Tender Process and in the case of being awarded a Contract will engage in any Sanctionable 
Practice during the performance of the Contract;  

6.2) neither we nor any of the members of our Joint Venture or any of our Subcontractors 
under the Contract shall acquire or supply any equipment nor operate in any sectors under 
an embargo of the United Nations, the European Union or Germany; and 

6.3) we commit ourselves to complying with and ensuring that our Subcontractors and major 
suppliers under the Contract comply with international environmental and labour standards, 
consistent with laws and regulations applicable in the country of implementation of the 
Contract and the fundamental conventions of the International Labour Organisation9 (ILO) 
and international environmental treaties. Moreover, we shall implement environmental and 
social risks mitigation measures when specified in the relevant environmental and social 
management plans or other similar documents provided by the PEA and, in any case, 
implement measures to prevent sexual exploitation and abuse and gender based violence. 

7. In the case of being awarded a Contract, we, as well as all members of our Joint Venture 
partners and Subcontractors under the Contract will, (i) upon request, provide information relating 
to the Tender Process and the performance of the Contract and (ii) permit the PEA and KfW or 
an auditor appointed by either of them, and in the case of financing by the European Union also 
to European institutions having competence under European Union law, to inspect the respective 
accounts, records and documents, to permit on the spot checks and to ensure access to sites 
and the respective project. 

8. In the case of being awarded a Contract, we, as well as all our Joint Venture partners and 
Subcontractors under the Contract undertake to preserve above mentioned records and 
documents in accordance with applicable law, but in any case for at least six years from the date 
of fulfillment or termination of the Contract. Our financial transactions and financial statements 
shall be subject to auditing procedures in accordance with applicable law. Furthermore, we 

                                                           
9 In case ILO conventions have not been fully ratified or implemented in the Employer’s country the 
Applicant/Bidder/Contractor shall, to the satisfaction of the Employer and KfW, propose and implement appropriate 
measures in the spirit of the said ILO conventions with respect to a) workers grievances on working conditions and 
terms of employment, b) child labour, c) forced labour, d) worker’s organisations and e) non-discrimination. 



 

 

accept that our data (including personal data) generated in connection with the preparation and 
implementation of the Tender Process and the performance of the Contract are stored and 
processed according to the applicable law by the PEA and KfW. 

 

 

Name:  ________________________________  In the capacity of:  _________________________  

Duly empowered to sign in the name and on behalf of10: ____________________________________  
 
Signature:    Dated:  
  
 
 
 

 
 
 
 

  

                                                           
10 In the case of a JV, insert the name of the JV. The person who will sign the application, bid or proposal on behalf of the 
Applicant/Bidder shall attach a power of attorney from the Applicant/Bidder. 



 

 

 

 

Технічне завдання 

Support of Nature Protected Areas in the Ukraine”, BMZ No.:2011.6612.3 and 2013.6588.1  
 

Title Проведення ГІС тренінгів, формування набору просторових даних та 
технічної підтримки для восьми цільових природоохоронних територій  

Short title ГІС тренінг       Ref.: NT- 2019-7-service-GIS training 
 
 
1. Вступ 
 
Географічна інформаційна система (далі - ГІС) - це технологічний інструмент для осмислення 
географічних даних та прийняття рішень. Функції ГІС включають в себе внесення геопросторових 
даних, управління ними, модифікацію, аналіз та візуалізацію, а також створення цифрових та 
фізичних копій картографічних матеріалів. ГІС дає можливість працівникам природоохоронних 
територій (надалі ПТ) отримувати просторові дані з різних джерел та створювати спеціалізовані 
інформаційні продукти, такі як карти та графіки, як основу для щоденного управління та 
природоохоронної діяльності. Існує багато модифікованих ГІС програм для різних цілей, що дає 
можливість працівникам ПТ без спеціальної підготовки використовувати простий ГІС-інтерфейс та 
здійснювати управління просторовими даними. Кількість та якість просторових даних постійно 
зростає, надаючи працівникам ПТ можливість постійно вдосконалювати інформаційну базу для 
підтримки їхньої повсякденної роботи та прийняття відповідних рішень. Просторові дані часто 
використовуються для підтримки рекомендацій щодо напрямків діяльності, для розробки планів 
управління та різноманітних публікацій тощо. 
 
Згідно з технічною оцінкою статусу та потреб, проведеною короткостроковим експертом SNPA з 
питань ГІС, вісім цільових ПТ проекту виявили зацікавленість у навчанні своїх співробітників 
основам ГІС технологій. Більше того, більшість цільових ПТ покладаються на використання 
технологій ГІС та спеціальних навичок з ГІС співробітниками ПТ під час розробки планів управління 
відповідно до міжнародних стандартів (що є одним із найважливіших і довготермінових завдань 
проекту SNPA), картографування оселищ, просторового планування рекреаційних заходів та 
екотуризму, а також планування та нагляд за правоохоронною діяльністю тощо. 
 
Однією з цілей проекту SNPA є підвищення кваліфікаційного рівня працівників цільових ПТ у 
володінні ГІС технологіями на базі програмне забезпечення з відкритим кодом (QGIS). Навички з 
ГІС працівників ПТ (бажано по дві особи від однієї ПТ) мають бути належним чином покращені 
шляхом теоретичної та практичної підготовки. Це є необхідною умовою для здійснення подальших 
заходів проекту SNPA. Для проведення запланованих робіт та надання відповідних послуг буде 
обраний постачальник послуг. 
 
 
2. Цілі та результати 
 
Глобальна мета 
Надання співробітникам цільових ПТ технічного обладнання (шляхом окремих закупівель товарів) 
та навчання з картографування, просторового планування та аналізу просторових даних з метою 
вдосконалення роботи з управління і збереження цільових ПТ. 
 
Конкретна мета 

- Розробка тематичних навчальних модулів з ГІС (загалом: 8 теоретичних лекцій та 12 
практичних занять), розроблених спеціально для цільових ПТ проекту SNPA. 
- Навчання щонайменше 2 співробітників від кожної цільової ПТ з використанням 
розроблених навчальних модулів. 



 

 

- Забезпечення цільових ПТ базовими даними ГІС у векторному та растровому форматах та 
завантаження їх на спеціально обладнані ГІС-робочі станції (надаються цільовим ПТ через 
окремий тендер). 
 

Очікувані результати 
- Навчальні ГІС модулі розроблені з врахуванням конкретних потреб та вимог щодо 
управління та збереження цільових ПТ. 
- Робочі станції ГІС підготовлені до роботи у кожній цільовій ПТ, встановлене відповідне 
програмне забезпечення та завантажені базові картографічні ГІС матеріали. 
- Щонайменше 2 співробітники кожного з восьми цільових ПТ пройшли навчання та досягли 
рівня кваліфікованого користувача ГІС. 

 
3. Підходи до реалізації завдань 
 
Реалізація завдання повинна складатися із таких етапів: 

- Оцінка рівня кваліфікації ГІС у кожній цільовій ПТ за допомогою ознайомчого семінару з 
працівниками ПТ 
- Розробка навчальних модулів ГІС для двох навчальних груп (базуючись на 
кваліфікаційному рівні працівників ПТ, визначеного під час ознайомчого семінару): 
а) рівень початківця 
б) середній рівень 
- Матеріали тренінгів повинні бути розділені на два блоки за таким принципом: 
а) 30% теоретичного матеріалу 
б) 70% практичних завдань 
- Отримання практичних навичок з ГІС повинне відбуватися двома способами: 
а) практичні тренінги на базі цільових ПТ із використанням робочих станцій ГІС 
б) надання технічної допомоги та постійні консультації з працівниками ПТ через інтернет або 
мобільний телефон. 
- Регулярне інформування консультанта проекту про впровадження запланових заходів та 
отримані результати (відповідальний: менеджер з природоохоронних питань проекту SNPA 
Тарас Ямелинець) 
- Підсумковий звіт. 
 

Усі тренінги з ГІС повинні проводитись на програмному забезпеченні з відкритим кодом ГІС 
Quantum GIS (QGIS), яке повинно бути базовим програмним забезпеченням ГІС цільових ПТ. 
 
Важлива передумова: апаратне забезпечення ГІС (комп’ютер, принтер / плоттер, сканер) має бути 
придбане та доставлене цільовим ПТ до початку виконання цього заходу. Це буде здійснено через 
окремий тендер. 
 
4. Заходи 
Постачальник послуг повинен забезпечити виконання наступних завдань: 

1) Розробка навчальних ГІС матеріалів для початкового і середнього рівнів кваліфікації. 
2) Організація ознайомчого семінару для працівників цільових ПТ. 
3) Забезпечення технічної підтримки (програмного та апаратного забезпечення), зокрема 
налаштування ГІС обладнання та встановлення QGIS. 
4) Підбір, впорядкування та передача топографічних векторних даних (масштаб 1: 50 000) та 
відкритих растрових даних, завантаження даних на робочі станції ГІС для всіх цільових ПТ. 
5) Проведення практичних тренінгів на робочих ГІС станціях для працівників цільових ПТ 
проекту. 
6) Постійна експертна технічна ГІС підтримка через інтернет або мобільний телефон. 
7) Моніторинг та оцінка виконання завдань. Регулярне інформування керівників проекту про 
впровадження запланових заходів та отримані результати. 

 
 

Завдання 2019 2020 

 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1) Розробка навчальних ГІС матеріалів          
2) Організація ознайомчого семінару для 
працівників цільових ПТ 

         

3) Налаштування ГІС станцій та 
встановлення QGISxx 

         



 

 

4) Підбір та формування базових ГІС 
даних у векторному та растровому 
форматах для кожної цільової ПТ 

         

5) Практичні тренінги на ГІС станціях в 
кожній цільовій ПТ 

         

6) Забезпечення постійної ГІС підтримки 
через інтернет та мобільний телефон 

         

7) Регулярне інформування консультанта 
проекту про впровадження запланових 
заходів та отримані результати 

         

 
 
5. Очікувані результати 
 

Результати Опис 

Навчальні ГІС матеріали 
(1 навчальний посібник 

українською мовою) 

Два набори навчальних матеріалів для кожного рівня кваліфікації 
(початковий і середній): 
Мінімум 8 теоретичних лекцій та 12 практичних занят з QGIS обсягом не 
менше 100 сторінок (розмір шрифту: 12; інтервал між рядками: 1-1,5). 
Українською мовою з англійською анотацією. 
- Теоретична частина (30%): 

 Вступ до ГІС. 
 Типи даних у ГІС. Порядок внесення та представлення даних. Проекції 

та координати. 
 Глобальна система позиціонування (GPS). 
 Просторовий аналіз та моделювання в ГІС. Використання ГІС для 

виявлення, дослідження, розуміння та вирішення просторових завдань. 
 Огляд різних підходів до використання ГІС в охороні природи. 

- Практична частина (70%): 
 Ознайомлення з інтерфейсом QGIS. 
 Створення базової карти. Робота з векторними даними. Використання 

дизайнера карт. Створення векторного набору даних. Картографічний 
дизайн в QGIS. 

 Векторний та мережевий аналіз. Зміна проекцій, прив’язка та 
перетворення даних. Просторова статистика. 

 Робота з растровими даними. Перетворення растрових у векторні. 
 Дистанційне зондування та обробка цифрових зображень. 
 Встановлення та керування плагінами. Корисні плагіни QGIS. 
 Веб-картографування. 
 Розробка та реалізація проекту ГІС. 
 Можливості інтерпретації даних за допомогою програмного 

забезпечення QGIS. 
Ознайомчий семінар та 
оцінка кваліфікаційного 

рівня працівників 
цільових ПТ 

Порядок денний / опис семінару * включає: 
 Назву семінару 
 ПІБ тренерів 
 Загальний опис семінару та зміст 
 Цільову групу та потенційні передумови участі 
 Цілі навчання та заплановані результати 
 Формат семінару та педагогічні підходи 
 Навчальний матеріал, очікувані етапи підготовки та подальше 

опрацювання учасниками 
 Оцінювання та документування результатів навчання 
 Логістична інформація 

 
* Цей порядок денний повинен бути затверджений командою проекту 
SNPA перед початком семінару. 
 
Структура семінару: 

 Теоретична частина: Вступ до географічних інформаційних систем; типи 
даних в ГІС; глобальна система позиціонування (GPS); просторовий 
аналіз та моделювання; використання ГІС в охороні природи з вдалими 
прикладами. 



 

 

 Практична частина**: Вступ до QGIS та опис інтерфейсу програми; 
створення базової карти; картографічний дизайн в QGIS; векторні та 
растрові дані; робота з растровими та векторними даними; дистанційне 
зондування та обробка цифрових зображень; корисні плагіни QGIS; веб-
картографування; вдалі приклади із розробки та використання ГІС 
проектів; інтерпретація даних за допомогою QGIS. 
 
** Повинні бути розроблені два варіанти практичних вправ (початковий 
рівень та середній рівень). Вони повинні затверджуватись командою 
проекту SNPA перед початком семінару. 
 
Тривалість семінару: 1 повний день (6 годин + 2 години для перерв) 
 
Очікувані результати: учасники отримають базові теоретичні знання про 
ГІС та використання цих технологій в природоохоронних цілях. За 
результатами самооцінювання учасників буде поділено на дві групи 
відповідно до їх попередніх знань (початковий та середній рівень із 
володіння ГІС). Заплановано практичні тренінги, зокрема встановлено 
дати відвідування тренерами цільових ПТ та узгоджено з учасниками 
семінару. Визначено способи комунікації всередині сформованої ГІС 
групи. 

Налаштування 
закуплених ГІС станцій 

та встановлення QGISxx 

ГІС обладнання буде надано через окремий тендер. 

Базові ГІС дані, які 
повинні бути передані 

цільовим ПТ у 
векторному та 

растровому форматах 

Базові цифрові топографічні карти (векторні) повинні бути отримані від 
ліцензованої компанії, перевірені та передані постачальниками послуг 
до кожної цільової ПТ. 
Векторні дані повинні відповідати наступним вимогам: 

 Масштаб: 1:50 000. 
 Координатна система: геодезична система координат WGS 1984: EPSG 

4326. 
 Площа: вся площа цільових ПТ. 
 Просторові шари: гідрографія, рельєф, рослинність, транспортна 

інфраструктура, населені пункти. 
 Атрибутивні дані: геопросторові дані у векторному форматі *.SHP 

(точка, полілінія, полігон) повинні містити атрибутивну базу даних з 
текстовими / числовими полями, в яких подають кількісну та якісну 
інформацію про об'єкти, процеси та явища. Необхідно додати поля із 
зазначенням джерела отриманих даних та його актуальністю (дата / рік / 
період надходження / обробки); 

 ГІС проект: тематичні ГІС проекти в QGIS повинні бути створені з 
відповідними тематичними та базовими шарами, з відповідними 
картографічними символами, підписами та моделями. 
Базові растрові дані повинні бути отримані з відкритих джерел 
(безкоштовно) та передані до кожної цільової ПТ. 
Растрові дані повинні відповідати наступним вимогам: 

 наземний покрив (Landcover data): Corine Land Cover Data з роздільною 
здатністю мін.100 м, 3D модель місцевості 

 супутникові знімки (Landsat8, 30x30m) 
2 практичних ГІС 
тренінги в кожній 

цільовій ПТ 

Коротка програма навчання / опис * включає: 
 Назву навчальної програми 
 ПІБ тренерів 
 Загальний опис тренінгу та зміст 
 Цільову групу та потенційні передумови для учасників 
 Цілі навчання та заплановані результати 
 Формат тренінгу та педагогічні підходи 
 Навчальний матеріал, очікувані етапи підготовки та подальше 

опрацювання учасниками 
 Оцінювання та документування результатів навчання (іспит, сертифікат 

тощо) 
 Логістична інформація 
 Тривалість навчання (включаючи підготовку та консультування після 

тренінгу) 
 



 

 

* Повинні бути розроблені два варіанти програми навчання, зокрема 
для: а) початкового та б) середнього рівня. Вони затверджуються 
командою проекту SNPA перед початком семінару. 
 
Практичний тренінг повинен бути розроблений на основі раніше 
підготовленого посібника та включатиме: 

 Короткий огляд теоретичної частини ознайомчого семінару. 
 Практичні заняття з таких тем: Інтерфейс QGIS. Створення базової 

карти. Використання дизайнера карт. Векторні та растрові дані. 
Створення векторних даних. Картографічний дизайн в QGIS. Векторний 
та мережевий аналіз. Геоприв’язка та перетворення растрових даних. 
Просторова статистика. Перетворення растрових у векторні. 
Дистанційне зондування та обробка цифрових зображень. Корисні 
плагіни QGIS. Веб-картографування. Розробка та використання ГІС 
проектів. Використання доступних векторних та растрових даних у 
природоохоронних цілях. 

 Виконання щонайменше 5 практичних завдань з ГІС працівниками 
цільових ПТ на основі отриманих навичок. Оцінювання результатів. 
 
Тривалість ГІС навчання: 5 повних днів (6 годин на день, 30 годин 
загалом) у кожній цільовій ПТ. 
 
Очікувані результати: учасники отримають практичні знання та навики 
щодо використання QGIS в природоохоронних цілях. 

Постійна експертна 
технічна ГІС підтримка 

через Інтернет або 
мобільний телефон 

Постачальник послуг повинен вести облік всіх запитів, отриманих від 
працівників цільових ПТ, а також кількість часу, витраченого на технічну 
консультацію. Постачальник послуг також повинен активно 
співпрацювати з працівниками ПТ та аналізувати поточний прогрес та 
потенційні проблеми, пов'язані з використанням ГІС в цільових ПТ. Про 
результати технічної ГІС підтримки потрібно повідомляти команду 
проекту SNPA та обов’язково деталізувати інформацію у вигляді: назва 
ПТ, ПІБ працівника ПТ, дата запиту, витрачений час на консультацію, 
отриманий результат. 
 
Очікувані результати: щонайменше 2 співробітники з кожної цільової ПТ 
досягнуть рівня кваліфікованого користувача ГІС. Учасники повинні 
надіслати команді проекту SNPA власні відгуки про проведені ГІС 
тренінги та навчання. 

 
6. Вимоги до постачальника послуг: 
 
Постачальником послуг може бути юридична особа зареєстрована в Україні або суб'єкт 
підприємницької діяльності фізична особа (так звана «3 група») або консорціум підприємців «3 
групи» з визначеним провідним партнером. 
 
Мінімальна кваліфікація постачальника послуг: 
Постачальник послуг діє як юридична національна особа, яка повинна відповідати вимогам: 

- Щонайменше 8 років досвіду викладання ГІС та роботи з QGIS, ArcGIS (або еквівалент), що 
підтверджується кваліфікаційними сертифікатами (або іншими офіційними документами) та 
переліком проектів, реалізованих за останні 5 років (більшість з яких повинні бути пов'язані з 
природоохоронною тематикою). 
- Навички та досвід роботи з програмним забезпеченням для фотограмметричної обробки 
даних дистанційного зондування (Erdas Imagine тощо). 
- Відмінні навички спілкування. Бажане знання англійської мови. 
- Пропоновані тренери повинні мати університетські дипломи з природничих чи 
математичних наук (географія, інформаційні технології, лісове господарство, екологія тощо); 
- Ступінь кандидата або доктора наук є додатковою перевагою. 

 
7. Період виконання та місце реалізації 
 
Період виконання цього завдання становить 9 місяців (див. терміни вище). Це завдання повинне 
реалізовуватися у 8 цільових ПТ проекту SNPA: Карпатський біосферний заповідник, природний 
заповідник Горгани, Карпатський національний природний парк, Вижницький національний 



 

 

природний парк, Ужанський національний природний парк, Верховинський національний природний 
парк, національний природний парк Синевир, Яворівський національний природний парк. 
Одноденний ознайомчий семінар повинен бути запланований як вступний захід перед практичними 
тренінгами. Місце проведення семінару – м.Львів, кількість учасників - 16-20 осіб (орієнтовно два 
співробітники від кожної цільової ПТ). 
 
8. Обсяг робіт 
 
Кошторис робіт повинен відповідати відповідним категоріям та обсягам: 
 

Категорії Обсяг 
Виконавці 

 
Для виконання поставлених завдань передбачено 176 робочих днів, 
розподілених таким чином: 

 17 днів для виготовлення / публікації навчальних ГІС матеріалів 
 5 днів для розробки технічного запиту на розробника карт для отримання 

базових цифрових топографічних карт (векторні дані) 
 16 днів для передачі та встановлення базових цифрових топографічних 

карт (векторних даних) для кожної цільової ПТ 
 6 днів на підготовку та проведення одного ознайомчого семінару 
 40 днів для практичних ГІС тренінгів у кожній цільовій ПТ 
 80 днів для постійної технічної ГІС підтримки для працівників цільових ПТ 

через інтернет або мобільний телефон 
 8 днів для налаштування обладнання, встановлення програмного ГІС 

забезпечення та встановлення ГІС даних в кожній цільовій ПТ 
 2 дні для звітування команді проекту SNPA щодо виконання завдань 
 2 дні для підготовки підсумкового звіту 

Загалом: 176 днів. 
Поїздки Транспортні витрати та витрати на проживання тренерів під час поїздок в 

цільові ПТ: 
Передбачено відвідування тренерами двічі кожного з восьми цільових 
ПТ, відповідно загалом визначено 16 поїздок. Кожна поїздка вимагатиме 
витрат на проїзд зі Львова (або іншого місця проживання тренерів) до 
цільової ПТ, а також витрати на проживання – 2 повних доби за одну 
поїздку (загалом 32 доби). Середня відстань подорожі становить 
приблизно 450 км за поїздку, загалом близько 8000 км. 
 
Транспортні витрати та витрати на проживання учасників ознайомчого 
семінару: 
Передбачена участь двох співробітників кожної цільової ПТ у 
ознайомчому семінарі (загалом 16-20 учасників). Семінар відбудеться у 
Львові. Транспортні витрати учасників та витрати на їх проживання під 
час ознайомчого семінару передбачені бюджетом цього технічного 
завдання та покриваються постачальником послуг.  

Проведення 
ознайомчого семінару 

Харчування протягом семінару передбачені бюджетом цього технічного 
завдання та покриваються постачальником послуг (обід, перерви на каву 
тощо). Орендна плата за приміщення також передбачена бюджетом 
цього технічного завдання та покривається постачальником послуг. 
Місце проведення повинне відповідати технічним вимогам, обладнане 
проектором та фліп-чартом і забезпечити комфортне перебування 16-20 
людей. 

ГІС дані Постачальник послуг повинен замовити та придбати топографічні 
векторні дані для цільових ПТ (шейп-файли в реальному масштабі 1: 50 
000), що охоплюють площу прибл. 221000 га. 

 Публікації Передбачене видання 100 примірників навчального посібника (в 
кольорі). 

 
 

 
 
9. Платежі (to be removed before publication, part of the contract template of the tender dossier) 
 
Платежі здійснюються банківським переказом з рахунку AHT GROUP AG Постачальнику послуг 
протягом 5 робочих днів після отримання AHT GROUP AG: 
- Оригіналу рахунку-фактури в двох копіях. 



 

 

- Рахунки можуть бути подані після підписання звіту про прийняття наданих робіт та послуг. 
 
Оплата здійснюється 4 платежами: 

Платіж 1: 
- Сума: 20% від вартості контракту. 
- передумова: надання короткого звіту про розробку технічного запиту для розробника карт 
для отримання основних цифрових топографічних карт (векторних даних). Звіт повинен бути 
прийнятий менеджером з природоохоронних питань проекту SNPA. 
Платіж 2: 
- Сума: 30% від вартості контракту. 
- Передумови: надання звіту про А) розробку навчального ГІС посібника для початкового та 
середнього рівнів та Б) організація ознайомчого семінару для працівників цільових ПТ. Звіт 
повинен бути прийнятий менеджером з природоохоронних питань проекту SNPA. 
Платіж 3: 
- Сума: 30% від вартості контракту. 
- Попередня умова: надання звіту про А) налаштування придбаного ГІС обладнання та 
встановлення програмного забезпечення QGIS; Б) проведені практичні ГІС тренінги з ГІС для 
працівників цільових ПТ; В) Здійснення постійної експертної технічного ГІС підтримки для 
працівників цільових ПТ через Інтернет або мобільний телефон. Звіт повинен бути прийнятий 
менеджером з природоохоронних питань проекту SNPA.  
Платіж 4: 
- Сума: 20% від вартості контракту. 
- Попередня умова: надання заключного звіту. Звіт повинен бути прийнятий приймальною 
комісією проекту. 

 


