ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ
ПРОЕКТ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКЦІЇ HERZ
Загальні відомості:
Цим положення визначається порядок організації та проведення
конкурсу (далі – конкурс).
Мета конкурсу – впровадження енергоефективної продукції HERZ в
проектні рішення будівель різного призначення та заохочення
спеціалістів-проектувальників.
Предмет конкурсу – краще проектне рішення у одній з номінацій, що
передбачені у цьому положенні.
Організатор конкурсу – ДП «ГЕРЦ Україна» (код за ЕДРПОУ
30402235)
До участі в конкурсі запрошуються фізичні та юридичні особи, в тому
числі тимчасові проектні колективи.
Конкурс є двоетапним та відкритим, участь у конкурсі є
безкоштовною.
Терміни проведення конкурсу:
І етап – подача заявок-проектів учасників – 01.01.2020 – 30.04.2020
ІІ етап – визначення та нагородження переможців конкурсу – 03.04.2020 –
30.06.2020 р.
Визначення переможців проводиться членами жюрі шляхом
співставлення конкурсних проектів за вказаними в цьому положенні
критеріями.
Оголошення конкурсу:
Оголошення про конкурс публікується на сайті www.herz.ua та
Facebook сторінці організатора.
Організатор має право змінювати умови проведення конкурсу, про
що сповістити потенційних учасників шляхом публікації на Facebook
сторінці.
Реєстрація учасників.
Юридичні та фізичні особи, що бажають прийняти участь в конкурсі
подають заявку шляхом заповнення анкети реєстрації проекту за
посиланням
https://forms.gle/5TQWSzBYdLCUSZdC9
та надсилання проекту на електронну адресу
stepan.vachko@herz.ua
Вимоги до проекту та формату його представлення:
Конкурсний проект надається у наступному вигляді:

- Графічні матеріали, що включають в себе схему проекту;
- Технічні характеристики по всьому проекту та окремих його елементах
(поверхи, окремі будівлі);
- Візуалізації та/або 3D моделі, у кількості необхідній для вираження ідеї
автора;
- Пояснювальну записку, що містить професійне пояснення, розрахунки,
опис обладнання та конструктивних схем проекту в цілому, або його
окремих елементів.
Жюрі конкурсу, номінації та критерії оцінки проектів:
Для оцінки конкурсних проектів, організатором формується жюрі у
складі 3 осіб:
- Яроцька Людмила Йосипівна - керівник проектного підрозділу;
- Заседатєлєв Ігор Вячеславович – технічний директор;
- Вачко Степан - Інженер технічного відділу.
Номінації конкурсу, у яких оцінюються подані проекти:
- Житлова нерухомість;
- Кращий реалізований проект;
- Максимальна кількість об’єктів;
- Громадські будівлі та споруди;
- Соціально важливий об'єкт;
-Використання інноваційних технологій HERZ;
- Комерційна нерухомість.
Критерії оцінки проекту:
- Відповідність проекту меті конкурсу;
- Використання продукції HERZ;
- Енергоефективність проекту та функціональна оптимальність складових;
- Правильність розрахунків запроектованих систем;
- Оригінальність та унікальність проектних рішень.

Порядок оцінки конкурсних проектів на преміювання переможців
конкурсу.
- Оцінка конкурсних проектів здійснюється за 10—бальною системою.
- Співставлення конкурсних проектів відбувається в залежності від
кількості балів виставлених кожним учасником жюрі – від 1 до 10.
- Оцінка здійснюється кожним членом журі персонально, а бали від
кожного члена жюрі підсумовуються.
- У випадку рівної кількості балів кількох проектів у одній номінації,
рішення приймається головою жюрі з урахуванням думки інших
членів жюрі за результатами обговорення.
- Визначення переможця допускається в одній з номінацій тільки по
одному переможцю для кожної з номінацій.
- Переможець кожної з номінацій отримує заохочення у вигляді
поїздки на одне з виробничих підприємств HERZ в Австрії.
- Умови отримання заохочення переможцями узгоджуються з кожним
переможцем у номінації конкурсу після оголошення переможців
конкурсу.
- Заохочення переможців конкурсу не може бути замінене грошовою
чи іншою винагородою.
- Рішення жюрі фіксується у Протоколі про результати конкурсу та
оголошується організатором після завершення конкурсу.
Інші умови:
- Організатор має право змінювати умови конкурсу, номінації та
критерії оцінювання робіт на власний розсуд, додатково
оприлюднивши умови на своєму сайті.
- Конкурсні проекти залишаються в розпорядженні організатора та
поверненню не підлягають, а також можуть бути використані в
інформаційних цілях.
- Приймаючи участь в конкурсі. Учасник дає згоду на використання
своїх персональних даних відповідно до Додатку 1 - Згода на збір та
обробку персональних даних.
- Конкурсні проекти або їх елементи можуть бути опубліковані та
використані організатором конкурсу без додаткової згоди учасників
та будь-якої додаткової винагороди.
- Факт участі в конкурсі є підтвердженням того, що учасники
ознайомлені та згодні з умовами його проведення, вказаними в цьому
Положенні.
- Усі пояснення щодо конкурсу та умов його проведення надаються
організатором за запитом учасника за телефоном (044) 290-46-80 та
електронною поштою stepan.vachko@herz.ua

Додаток 1 - Згода на збір та обробку персональних даних:

- Приймаючи умови проведення конкурсу та надаючи свої персональні
дані, я добровільно надаю згоду Дочірньому підприємству «ГЕРЦ
Україна» (код за ЄДРПОУ 30402235) на обробку моїх персональних
даних. Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою, в
складі даних та за процедурою обробки, що визначені ДП «ГЕРЦ
Україна», обробляються та упорядковуються в Базі персональних даних
фізичних осіб, які отримують товари/роботи/послуги від ДП «ГЕРЦ
Україна», володільцем якої є ДП «ГЕРЦ Україна».
ДП «ГЕРЦ Україна» у відповідності до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» повідомило мене про таке:
- Володільцем наданих мною персональних даних є ДП «ГЕРЦ Україна»
(код за ЄДРПОУ 30402235), місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул.
Митрополита Шептицького, 10, офіс 168; мої персональні дані
обробляються та упорядковані в Базі персональних даних фізичних
осіб, які отримують товари/роботи/послуги від ДП «ГЕРЦ Україна».
- Метою збору та обробки моїх персональних даних є забезпечення
реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин між
ДП «ГЕРЦ Україна» та іншими особами, що отримують товари/послуги
від ДП «ГЕРЦ Україна» відповідно до норм чинного законодавства
України та цілей господарської діяльності, визначених Статутом ДП
«ГЕРЦ Україна».
- Місцезнаходження персональних даних: 02002, м. Київ, вул.
Митрополита Шептицького, 10, офіс 168
- Права суб'єкта персональних даних наведені в ст. 8 Закону України
«Про захист персональних даних».

