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ЗАЯВКА НА ВІДБІР НАДАВАЧА ПОСЛУГ 

    м. Київ  «10» травня 2022 р. 

I. Організатор: Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА»

II. Назва проєкту: благодійна програма «СОС Діти. Програма екстреної допомоги» в 
рамках договору із міжнародною благодійною організацією «Благодійний Фонд «СОС 
Дитячі містечка» Україна»

III.  Місто/територія надання послуг: м. Київ, Деснянський район

IV. Послуга, яка надається: в рамках проєкту будуть надаватись психологічні 
консультації

V. Бюджет у гривнях: сума послуги (консультація) не має перевищувати 800 грн. (з 
урахуванням всіх податків). Передбачається, що в місяць консультант буде надавати 
до 30 консультацій

VI. Порядок розрахунків: безготівковий розрахунок на щомісячній основі

VII. Мета/Обґрунтування закупівлі: В рамках реалізації проєкту заплановані роботи із 
надання консультаційно-психологічний послуг клієнтам проєкту.  Метою роботи 
консультанта-психолога є забезпечення проведення індивідуальних консультувань для 
клієнтів проєкту, які постраждали від насильства та/або зазнали травм внаслідок війни

VIII. Опис послуг, які надавач має надати:
• Надання індивідуальних консультацій особам, які постраждали від насильства;
• Надання індивідуальних консультацій жінкам та дітям, які постраждали від війни;
• Ведення звітності за проведеною роботою та наданими послугами;

IX.Обов’язкові вимоги до надавача послуг:
• Вимоги до надавачів послуг: практичний досвід надання психологічних послуг (не 
менше 3 років), знання необхідних інструментів щодо проведення індивідуальних 
консультацій з питань насильства та війни.

• Підтвердження досвіду та кваліфікації відповідними сертифікатами
• Наявність відгуків та рекомендацій (досвід роботи з НУО буде перевагою)
• Технічні можливості надання консультацій онлайн 
 Особисті якості та навички:
• Комунікабельність
• Толерантність
• Пунктуальність
• Відповідальність

X. Документи, які підтверджують відповідність вимогам:
• При поданні заявки на участь у відборі, надавач послуг своєю заявкою підтверджує

наявність в нього відповідного досвіду роботи, освіти, досвід співпраці із НУО, тощо;
• Реєстраційні документи на фізичну або юридичну особу.

XI. Умови надання послуг:
травень – грудень 2022 року
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Склад цінової пропозиції: 
1. Цінова пропозиція у формі рахунку, комерційної пропозиції, офіційного листа із

зазначенням вартості послуги (консультація)
2. Резюме з досвідом роботи;
2. Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам – сертифікати,

відгуки, рекомендації, підтвердження технічної можливості надання послуг.

Вимоги до оформлення заявки: 
Заявки на участь у відборі від надавачів послуг приймаються у вигляді пакету документів, 

який повинен містити наступне: 
• Цінова пропозиція у формі рахунку, комерційної пропозиції, офіційного листа із

зазначенням вартості послуг.
• документи, що підтверджують правовий статус суб’єкта підприємницької діяльності

(ФОП або юридична особа), відгуки, рекомендації, резюме надавача послуг, копії
сертифікатів. Для фізичних осіб - копії паспорту ФО, копію диплому фахівця необхідної
кваліфікації, копії сертифікатів, відгуків, рекомендацій .

Надавачі послуг повинні надіслати  свої Заявки в електронному вигляді (у форматі PDF або 
скан) на електронну адресу: elenaconvictus@gmail.com  

Крім цього, зауважте, що: 

• Будь-які запити про надання додаткової інформації щодо цього Відбору повинні 
надсилатися на  e-mail  elenaconvictus@gmail.com

• Заявки повинні надсилатись в електронному вигляді (PDF або скан) на електронну 
адресу elenaconvictus@gmail.com

• Заявки, подані інакше або без дотримання складу цінової пропозиції 
вважатимуться НЕДІЙСНИМИ;

• Зауважте, що належним чином оформлена Заявка повинна надійти на вказану 
електронну пошту не пізніше 18:00, 23 травня  2022 року;

• ЗАЯВКИ повинні бути надіслані на електронну пошту elenaconvictus@gmail.com із 
МАРКУВАННЯМ: «Надавач послуг - консультанта-психолога».

• ЗАЯВКИ, ЩО НАДХОДЯТЬ ПІЗНІШЕ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 

Виконавчий директор 
ВБО «Конвіктус Україна» Є. В. Кувшинова 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ОСОБОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА ЗАКУПІВЛІ 
Метод закупівлі Запит цінових пропозицій надавачів 

послуг  
Кінцева дата отримання заявок 23.05.2022 18:00 
Особа, відповідальна за закупівлі 

Вісангірієва О.Ю. 
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