Першочерговий захід – Технічне Завдання
Проект

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

Тип

Першочерговий захід (ПЗ)

Назва

Проведення практичних занять для працівників п'яти цільових
природоохоронних установ на тему «Отримання навиків з безпечної
їзди на мотоциклах Honda XR150»

Скорочена назва

Навчання їзди на мотоциклах Honda XR150

Посилання
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Тип закупівлі

Ця закупівля планується проводитися як першочерговий захід. Першочергові заходи (ПЗ) – це
інвестиції в природно-заповідні території до 20,000 євро за один контракт. Ці заходи
обґрунтовано трьома факторами: їхньою підтвердженою терміновістю, відсутністю інших
альтернативних рішень та необхідністю швидкої побудови довіри між реципієнтами та
проектом.
Ця закупівля підпадає під процедуру, яка встановлена в оновленому «Посібнику з Управління
Проектом», який затверджений Міндовкіллям 8 жовтня 2020 року і, який отримав
підтвердження про відсутність заперечень від KfW 7 грудня 2020 року. Відповідно до
спрощених процедур та нещодавно запровадженого методу перевірки в новому Загальному
плані закупівель (графа «Тип огляду KfW»), який має назву «P» – означає, що повторний огляд
проводитиметься аудитором та/або, за бажанням, KfW.
Ця закупівля пов’язана з наступними розділами Загального плану закупівель проекту:
-

Результат 2: На обраних природоохоронних територіях є необхідна інфраструктура,
обладнання та персонал
-

SA.2.3: Навички та ефективність роботи адміністративного персоналу ПТ,
служби державної охорони природно-заповідного фонду України, персоналу в
сфері туризму та комунікацій і осіб, які приймають рішення на національному
рівні - покращені завдяки довготерміновій програмі підготовки та підвищення
кваліфікації
-

T.2.3.1: Оцінка кваліфікації персоналу ПТ як основа для майбутньої
програми підготовки та підвищення кваліфікації
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Підтримка природно-заповідних територій в Україні

-
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ST.2.3.3.2: ПЗ для окремих тренінгів та їхньої гнучкої і швидкої
реалізації

Послуги, зазначені в цьому документі, повинні закуповуватися методом прямої закупівлі.
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Передумова та обґрунтування

В рамках проведеної закупівлі під назвою «Закупівля позашляхових мотоциклів для їзди на
ділянках зі складним рельєфом для восьми цільових природоохоронних територій» закуплено
та доставлено 23 позашляхових кросових мотоциклів Honda XR150 з об'ємом двигуна 149 см3.
Дана поставка відбувалася в рамках Лоту 2. Поставка Лоту 2 відбулася раніше поставки Лоту 1
у зв'язку із наявністю на ринку даних мотоциклів та їхньою швидкою доставкою. Забезпечення
мотоциклами Honda XR150 передбачене для п'яти природоохоронних установ: Карпатського
біосферного заповідника, Природного заповідника «Горгани», Національного природного
парку «Вижницький», Національного природного парку «Синевир» і Яворівського
національного природного парку.
Для того, щоб забезпечити надійну експлуатацію мотоциклів та уникнути загрози життю
працівників ПТ, необхідно провести навчання для працівників цільових природоохоронних
установ з їх використання. З огляду на специфіку техніки та її використання та проведеного
ринку досліджень працівниками проекту SNPA, лише одна компанія у Західному регіоні
України може запропонувати професійний мотокурс відповідно до вимог проекту. Назва
компанії – «Школа водійської майстерності «Rega»». Ця компанія забезпечує належне
проведення навчань з їзди на мотоциклах, використовує професійний підхід до учнів та має
власний парк мотоциклів. Досвід компанії підтверджений численними позитивними відгуками,
участю в різноманітних професійних змаганнях (представники компанії є учасниками
чемпіонату України з авторалі і досягають високих результатів на змаганнях), співпраці з
кращими тренерами автоспорту. А, також, мають свою навчальну базу, методику, велику
практику тренерської діяльності та досвід в мотоспорті.
Відповідно до вищевказаного обґрунтування, проект SNPA вважає за доцільне провести
пряму закупівлю та підписати контракт з компанією «Школа водійської майстерності «Rega»»
з проведення практичних занять для працівників п'яти цільових природоохоронних установ на
тему «Отримання навиків з безпечної їзди на мотоциклах Honda XR150».
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Цілі та очікувані результати

Мета закупівлі: Проведення практичних занять для працівників п'яти цільових
природоохоронних установ на тему «Отримання навиків з безпечної їзди на мотоциклах Honda
XR150» з метою забезпечення надійної експлуатації мотоциклів, уникнення загрози життю
працівників ПТ і належного виконання службових обов’язків.
Результат: Працівники п’яти цільових природоохоронних установ мають навики безпечного
водіння мотоциклів Honda XR150.
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Діяльність

Навчання необхідно провести в три етапи:
•

Етап І. Для працівників Яворівського національного природного парку на спеціально
обладнаному майданчику школи «Rega» на території стадіону «Арена Львів».
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Підтримка природно-заповідних територій в Україні

•

•
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Етап ІІ. Для працівників Карпатського біосферного заповідника, Природного
заповідника «Горгани», Національного природного парку «Вижницький» на базі
Карпатського біосферного заповідника.
Етап ІІІ. Для працівників Національного природного парку «Синевир» на базі
Національного природного парку «Синевир».

Вимоги щодо проведення навчань:
1. Загальна к-сть навчальних годин: 16 год.
2. Кількість тренерів: 1 ос.
3. Загальна кількість студентів: 34 ос.
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Надання послуг

Термін надання послуг узгоджується при підписанні контракту.
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Мінімальна кваліфікація виконавця

Мінімальна кваліфікація виконавця:
•

Щонайменше 3 роки професійного досвіду у сфері проведення практичних занять з
безпечної їзди на мотоциклах.
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