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ОГОЛОШЕННЯ НА ТЕНДЕР  
на виділення 7000 ноутбуків HP через тендер 

  

 

Довідкова інформація :  

HP Inc. дарує 7000 ноутбуків дітям, які втікають від війни, та їхнім родинам, а також організаціям і 
навчальним закладам, які їх підтримують. Пожертвування зроблено Бізнес-коаліцією за освіту 
(Business Coalition for Education), членом якої є HP Inc., через міжнародну асоціацію „Nemzetközi 
Lépésről Egyesület”. Пожертвування поширюється в Угорщині Фондом „Partners Hungary 
Alapítvány”. 

Угорський фонд «Partners Hungary Alapítvány» вважає надзвичайно важливим пом’якшити 
наслідки гуманітарної катастрофи, спричиненої війною в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 
року,  i особливо підтримку інтеграції та доступу до освіту сімей, дітей, учасникiв освіти для 
дорослих або в обґрунтованих випадках осіб, які не можуть бути віднесені до жодної з цих 
категорій, які тікають від війни до Угорщини або змушені тікати в межах України.  

Виходячи з намірів донорів, ноутбуки насамперед розповсюджуються серед організацій, які 
займаються проблемами біженців, формальних і неформальних груп, організацій і установ, які 
виконують освітні та суспільно-просвітницькі завдання, а також серед вчителів, дітей і сімей 
біженців. 

Ми публікуємо два види тендерів: 

1. Тендер для громадських організацій та організацій, які допомагають біженцям та їхнім 
клієнтам (дійсний тендер). 

2. Тендер для навчальних закладів, організацій, а також фахівців, які надають освітні послуги, 
та їх учнів. 

 

Найважливіші принципи нашої прикладної програми:  

• Швидкість: Ноутбуки мають бути у власності бенефіціарів якнайшвидше, щоб після початку 
навчального року вони могли якомога швидше стати корисними інструментами для 
ефективного навчання, корисного дозвілля та отримання інформації. 

• Надійність: ми хочемо гарантувати, щоб ноутбуки б ули доступні для потреб дітей, сімей, 
вчителів, організацій і навчальних закладів, які їх підтримують, і щоб ми могли 
максимально відфільтрувати можливість можливого зловживання.  

• Співпраця: ми вважаємо співпрацю волонтерів, професіоналів та організацій, які працюють 
на підтримку біженців, дуже важливою, оскільки ми віримо, що, обмінюючись 
інформацією, доповнюючи компетенції один одного, думаючи та діючи разом, а також 
зобов’язуючись до солідарності, ми можемо лише реагувати на потреби, що постійно 
змінюються 

• Стійкість: ми хочемо гарантувати, щоб інструменти були на службі бенефіціарів у 
довгостроковій перспективі та використовувались можливості інструментів, і, якщо це 
можливо – особливо у випадку освітніх закладів – вони принесли користь усій спільноті 
освітян та студентів. 
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• Подальші дії, вимірювання впливу: ми хотіли б оцінити вплив доступу до ноутбука на життя 
бенефіціарів; ми відстежуватимемо це за допомогою методу Most Significant Change 
(Найбільш Суттєвi Зміни). 

• Прозорість: ми хочемо здійснювати розповсюдження ноутбуків прозоро, з дотриманням 
правил обробки персональних даних. Перелік організацій-переможців, кількість 
ноутбуків, які ще є в наявності, та інформація про тендери будуть доступні на нашому сайті. 

 

Мета цього оголошення на тендер :  

Підтримка організацій, які надають допомогу сім’ям біженців з України (послуги з розміщення, 
соціальні, інтеграційні послуги, підтримка вразливих груп тощо) та їх клієнтів шляхом надання 
ноутбуків, а також забезпечення комп’ютерного фону для послуг через ноутбуки, тим самим 
посилюючи професійну роботу. Покращення якості життя клієнтів, які мають тісні стосунки 
підтримки з організаціями, покращення їхнього доступу до освітніх послуг, покращення їхньої 
ситуації на ринку праці, допомога їм з користю проводити вільний час, управління їхніми 
службовими справами, підтримка їхніх стосунків із членами їх сімей та громади тощо. 

Якщо вхідні запити перевищують можливості, ми надаємо перевагу тим, хто живе в Угорщині, і 
тим, хто їм допомагає.  

 

Хто може подати заявку?  

Тендер відкритий. У цьому тендерному раунді заявки можуть подати: 

• НУО, що підтримують біженців: асоціації, фонди, соціальні кооперативи тощо.  
• некомерційні та комерційні компанії, що підтримують біженців,  

• неформальні групи та організації підтримки біженців,  групи самодопомоги тощо.  

 

Наступні не мають права подати заявку:  

• політичні партії, партійні фонди, 

• державні, урядовi, бюджетні органи та їх установи, 

• органи місцевого самоврядування та їх установи,  

• фізичні особи. 

 

Предмет заявки:  

Абсолютно нові ноутбуки HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert з англійською та 
українською клавіатурами, які ідеально підходять для звичайних потреб, подаровані HP Inc. 
Ноутбуки оснащені процесором Core i3-i7, 8-16 ГБ оперативної пам’яті та 256-1 ТБ пам’яті. Залежно 
від запитів, що надходять, ми визначаємо тип ноутбуків для розповсюдження відповідно до цілей 
використання. 

 

Правила щодо кількості ноутбуків,  які можуть бути подані на тендер:  

• Для працівників, які працюють з біженцями і перебувають у зареєстрованих трудових або 
інших договірних правовідносинах з організацією-заявником та волонтерами організації: 

o якщо організація надає також проживання: 1 ноутбук на 10 сімей  
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o якщо організація забезпечує денний догляд: можна запросити 1 ноутбук на 25 
сімей. 

• В обґрунтованих випадках для виконання окремих сервісних функцій додатково можна 
запросити макс. 3 ноутбуки. 

• Для біженців, якщо: 

o діти, які беруть участь у державній освіті, 
o молодь, яка здобуває вищу освіту, 
o особи, які беруть участь в освіті дорослих, 
o та, в обґрунтованих випадках, особи, які не можуть бути віднесені до жодної з цих 

категорій. 

У всіх випадках умовою є те, що використання ноутбука є необхідним для вищезазначених заходів, 
що має бути обґрунтовано при заповненні форми заявки.  

 

Подання заявки:  

Заявку можна подати лише в електронному вигляді за допомогою форми заявки, доступної за 
посиланням:  

• https://forms.gle/9AV41Ex9FYEPzeeYA  

• Крім заповненої електронної заяви додаткові документи подавати не потрібно 
• Кінцевий термін подання заявки – 30 листопада 2022 року. 

• Оцінка та оголошення результатів отриманих заявок відбуватеметься постійно. 

 

Оцінка заявок:  

Оцінювальний комітет приймає рішення щодо оцінки заявок, типу та кількості виграних ноутбуків, 
беручи до уваги загальні правила конфлікту інтересів, на основі таких критеріїв оцінки : 

• Повне заповнення форми заявки, 

• Узгодженість інформації, наданої у формі заявки, 

• Складність послуг організації-заявника з підтримки біженців. 

 

Перевага надаватиметься заявникам, які:  

• працюють у тісній співпраці з відповідними та залученими органами, організаціями та 
особами, 

• беруть на себе  додаткові зобов'язання та надають додаткові послуги бенефіціарам, 
включаючи, але не обмежуючись, наступне: 

o особистий збір і доставка виграних ноутбуків з Будапешта, 
o встановлення операційної системи Windows з кодом, наданим донором,  
o встановлення програмного забезпечення Office 365 на ноутбуки за рахунок 

власних ресурсів, 
o навчання комп'ютерним навичкам, 
o у випадку неповнолітнього бенефіціара, надання ноутбуків із фільтром вікового 

обмеження, 
o технічне та програмне обслуговування та обслуговування ноутбуків,  
o надання доступу до Інтернету для використання ноутбуків,  
o забезпечення використання принтера та сканера при необхідності тощо.  
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Оцінювальний комітет може вимагати від організацій додаткову інформацію, щоб прийняти 
остаточне рішення. Його дискреційне рішення є остаточним. Ми не можемо розглядати додаткові 
запити щодо кількості та типу ноутбуків. 

  

У разі успішного тендеру умовами отримання ноутбуків є:  

• Після подання заявки заповнення та надання в електронному вигляді таблиці з даними 
осіб-одержувачів та відомостями про використання ноутбуків; 

• Обробка персональних даних бенефіціарів передбачена в Інформації про управління 
даними; 

• Укладення контракту на підтримку між Partners Hungary та заявником-переможцем; 
• Підписання та надсилання сканованої копії контрактів на підтримку, підписаних 

заявником-переможцем та бенефіціарами; 
• Підписання постатейного протоколу прийому-передачі. 

 

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зв’яжіться з членами команди проекту за електронною 
адресою: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

• Керівник проекту Kata Kárász,  

• координатор проекту Emese Erzsébet Nagy та  

Більше інформації про фонд Partners Hungary: https://partnershungary.hu/hu_hu/  

Бажаємo вам успішної заявки! 


