Технічне завдання на надання послуг (повторне оголошення)
Довідкова інформація для потенційних постачальників послуг
У проекті APENA особливе місце відводиться наочному представленню (visibility) та
промо матеріалам. Компонент 3 Проекту присвячений охороні природи. Основна мета –
просування нового підходу до захисту природи згідно вимог Пташиної та Оселищної
Директив за допомогою вищезазначених матеріалів.
Беручи це до уваги, ми плануємо розробити 22 ролл-апів з тематикою видів та оселищ
європейського значення для 11 природоохоронних територій: по 2 одиниці на кожен
ролл-ап. З них, один ролл-ап використовуватиметься кожною природоохоронною
територією (для шкіл, виставок, туристів), інший - Міністерством екології та природних
ресурсів (Мінприроди) у якості мобільного стенду для різних подій, пов’язаних з
охороною природи (напр. Всесвітній день водно-болотних угідь, День Землі тощо), а
поза тим – перебуватиме у приміщенні Мінприроди до уваги відвідувачів та для
внутрішньо-міністерських подій.
На кожну природоохоронну територію:
➢ Один ролл-ап присвячений «людям та природоохоронній території», включаючи
інформацію про місце розташування, правовий статус та використання людиною
(лісове господарство, сільське господарство, рекреація та туризм, полювання і
рибальство, культурна спадщина)
➢ Другий ролл-ап присвячений «природі та природоохоронній території»,
включаючи види флори та фауни, а також оселища європейського значення.
Специфікація необхідних послуг
1. Дизайн усіх 22 ролл-апів в єдиному стилі. Контент (текст), фотографії та мапи для
ролл-апів будуть надані командою експертів Проекту APENA постачальнику послуг.
• Розмір кожного ролл-апу, тобто видима область картинки має бути 800 мм
(ширина) х 2000 мм (висота)
• Додаткових малюнки не передбачаються, лише редагування фотографій та
картинок (максимум 7 на один ролл-ап), наданих Проектом APENA
• Потрібно розробити 22 схематичні мапи (спрощуючи та приводячи до
уніфікованого стилю мапи з місцем розташування конкретної території та її
кордонів)
• Вартість максимум 5 «раундів» змін/доповнень до запропонованого дизайну,
котрі надходитимуть від Проекту APENA, мають бути враховані в фінансовій
пропозиції
Відповідність вимогам ЄС щодо наочного представлення забезпечується командою
експертів Проекту APENA.
2. Виробництво двох комплектів 22 ролл-апів (загалом 44 одиниці) з надрукованою
графікою (300 dpi фото-принт) та сумок/футлярів для їх транспортування. Система
має стояти на двох ніжках з висувною рейкою з алюмінію – просто потягніть його в
гору та закріпіть рейку у потрібному положенні.
Ролл-апи повинні бути розроблені та виготовлені до кінця листопада 2017 року.

Якщо Ви бажаєте взяти участь у тендері на надання вищезазначених послуг, просимо
надіслати комерційну пропозицію англійською мовою на електронну скриньку
apena@eptisa.com щонайпізніше о 18 годині за Києвом 22 серпня 2017 р. з позначкою:
“Nature roll-ups: design & production”
Подання, отримані після настання крайнього терміну, не зможуть бути розглянуті.

