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ГО «Центр економічної стратегії»  
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Технічне завдання 

Термін надання послуг: лютий-грудень 2020 року.  

Замовник: надає технічне завдання та потреби компанії до системи CRM,  надає Виконавцю 

інформацію, необхідну для впровадження, налаштування та підтримки системи. 

Потреби Замовника до системи CRM 

- Можливість тегування контактів 

- Можливість створення індивідуальних тегів (від 20 шт.) 

- Можливість завантажування та вивантажування контактів в базу з допомогою Excel або csv 

файлу 

- Можливість взаємодії з програмою розсилки для відправки розсилки по відсортованому спи-

ску контактів 

- Можливість взаємодії із сайтом та передачі контактів під час їхньої реєстрації на захід на веб 

сайті у систему CRM  

- Внесення до 5000 контактів 

- 3 аккаунта admin 

- До 10 аккаунтів viewer 

Виконавець: 

- Впроваджує систему CRM в компанії, при потребі під’єднує CRM систему до інших систем 

компанії (веб сайт, Outlook, Google Doc) 

- Налаштовує систему CRM, згідно потреб компанії 

- Проводить тренінг співробітникам компанії по роботі з системою CRM 

- Надає письмову інструкцію з користування CRM системою 

- Підтримує систему CRM у активному робочому стані протягом 2020 року  

- При наявності постійної абонплати за використовуване рішення, надає можливість оплати че-

рез свою компанію 

 

Вимоги до організації (компанії): 

Організації (компанії, ФОП), що подають пропозиції, повинні дотримуватися таких вимог та мати 

відповідні компетенції:   

 Організації (компанії) повинні бути зареєстрованими у відповідності до законів України на 

момент оголошення переможця конкурсу. 

 Фізичні особи-підприємці (ФОП) допускаються до участі в конкурсі. 

 Мати відповідно кваліфікованих працівників та надати за запитом документи, що 

підтверджують цю кваліфікацію. 
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 Мати можливість надати/продемонструвати аналогічні продукти із попереднього досвіду, які 

були підготовлені для інших замовників  

Документи, що вимагаються 

1. Лист зацікавленості учасника конкурсу повинен містити наступне: 

1.1. Назву організації (компанії, ФОП). 

1.2. Тип організації (компанії). 

1.3. Адресу. 

1.4. Телефон. 

1.5. Факс. 

1.6. Електрону пошту. 

1.7. Адресу Інтернет сайту  

1.8. П.І.Б. керівника організації (компанії, ФОП) 

1.9. Індивідуальний податковий номер платника податку (організація (компанія), ФОП). 

1.10. Банківські реквізити рахунку організації (компанії, ФОП). 

1.11. Інші документи:  

1.11.1.1. Копію реєстраційного свідоцтва Державного реєстру. 

1.11.1.2. Копія паспорту та копія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП) 

2. Цінова пропозиція повинна містити такий документ: 

2.1. Бюджет (кошторис) – у розбивці по кожному із продуктів та на весь період надання послуг 

(15 лютого 2020 року –  31 грудня 2020 року), при наявності постійної абонплати за 

використовуване рішення, потрібно надати ціну абонплати за місяць/квартал/рік, після 

закінчення терміну надання послуг. 

3. Опис пропозиції має містити таку інформацію:  

3.1. Опис системи CRM 

3.2. План впровадження  

3.3. Підтверджену інформацію про досвід надання аналогічних послуг. 

3.4. Підтверджена інформація про кадрове забезпечення. 

Подання конкурсної пропозиції 

Організації (компанії, ФОП), які мають намір подати конкурсні пропозиції, надають пропозиції 

українською мовою. Пропозиції подаються у електронному форматі із використанням програмного 

забезпечення, сумісного з програмою MS Word. 

Усі пропозиції складаються з трьох окремих документів: 

 Лист зацікавленості. 

 Опис пропозиції. 

 Цінова пропозиція. 
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Лист зацікавленості має бути підписаним представником організації. 

Усі документи надсилаються на електронну адресу office@ces.org.ua до уваги Андрушкевич Наталії, 

менеджера проектів Замовника. 

Будь-ласка, зазначте в темі електронного листа: «№01/02/2020 CRM Послуги по впровадженню, 

налаштуванню та підтримці CRM системи». 

Усі пропозиції необхідно подати не пізніше 18:00, 07 лютого 2020 року. Заявки подані пізніше не 

будуть розглянуті. 

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій. 
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