11.04.2016 року

м. Київ

Запрошення до участі у тендері
з надання послуг по організації навчальної поїздки до Норвегії
Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру
1.1.Вступ
Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень»
(ВГО «ІБСЕД»), неприбуткова організація, не платник ПДВ та податку на прибуток, оголошує
тендер на надання послуг з організації навчальної поїздки до Норвегії. Закупівля послуг
здійснюватиметься за рахунок коштів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках
проекту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ)
впровадження».
Предмет закупівлі:
Організація навчальної поїздки до Норвегії (Осло)
Кількість учасників: 12 осіб
Дата: 29 травня – 05 червня 2016 року (1 тиждень).
Оплата послуг: безготівкова оплата, без ПДВ.
Факт отримання цієї пропозиції не може розглядатись як зобов’язання щодо укладання договору з
боку ВГО «ІБСЕД». Учасник несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його
пропозицій, а Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від
результату проведення тендеру.
Специфікації по організації навчальної поїздки зазначені у Розділі 2.
1.2.Кваліфікаційні вимоги
Організація має право на податкові пільги і звільняється від сплати ПДВ за товари (роботи,
послуги), які закуповуються на митній території України, тому оплата за послуги з організації
навчальної поїздки здійснюватиметься без ПДВ.
Претенденти, що є платниками ПДВ, повинні бути готові, в разі акцептування тендерної
пропозиції, пройти процедуру звільнення від податку на додану вартість (див. п.1.4).
Всі учасники мають обов’язково надати документи, які підтверджують відповідність
кваліфікаційним вимогам:
- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або ФОП або Виписки з єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- Копія Свідоцтва платника ПДВ (при умові реєстрації платником ПДВ) або Свідоцтва про
сплату єдиного податку або витяги з реєстрів платників ПДВ та платників єдиного податку;
- Рекомендаційні листи (в разі наявності).
1.3. Подача тендерних пропозицій
Для участі у тендері просимо надати свою пропозицію у друкованому або електронному вигляді
(на вибір):
- на поштову адресу: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2-й поверх, ІБСЕД; або
- на електронну пошту: okpa@ibser.org.ua
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Кінцевий термін подачі пропозицій: 21 квітня 2016 року до 18:00.
Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього тендеру, необхідно надсилати електронною
поштою на адресу okpa@ibser.org.ua. Контактна особа: Оксана Кулішенко.
Для участі у тендері необхідно надати:
1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог.
2. Додаток № 1: Загальні відомості про учасника.
3. Кошторис.
Додаток № 2 є інформаційним та містить інформацію про основні статті витрат на
організацію навчальної поїздки. При підготовці тендерної пропозиції рекомендуємо
готувати більш розгорнутий та детальний кошторис.
4. Інформація про досвід з організації навчальних поїздок за кордон.
Дана інформація має бути зазначена у Додатку № 1 або у окремому файлі. Наявність
попереднього досвіду з організації міжнародних навчальних поїздок є обов’язковою
умовою участі у тендері.
Всі додатки мають бути обов’язково завірені підписом та печаткою уповноваженої особи.
Звертаємо Вашу увагу:
перелік статей витрат, зазначений у Додатку № 2 не є остаточним, тому можуть бути внесені
незначні зміни під час організації поїздки. Також можуть бути незначні зміни щодо дати
проведення навчальної поїздки. Орієнтовна програма навчальної поїздки наведена у Додатку № 3.
Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з
метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.
Надані у друкованому вигляді або надіслані у PDF-форматі копії документів мають бути
розбірливими та якісними. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй ціновій
пропозиції несе учасник.
У разі, якщо цінова пропозиція надійшла після закінчення кінцевого терміну подачі цінових
пропозицій, або надана пропозиція не відповідає вимогам тендеру, то така пропозиція не
розглядається тендерним комітетом.
1.4. Вимоги щодо звільнення від сплати ПДВ
Претенденти, що є платниками ПДВ, повинні бути готові, в разі акцептування тендерної
пропозиції, пройти процедуру звільнення від податку на додану вартість. Організація має право на
податкові пільги і звільняється від сплати ПДВ за товари (роботи, послуги), які закуповуються на
митній території України, що передбачено статтею 1 (а) Угоди між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня
1992 року та Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153 від 15 лютого 2002 р.
Переможцю надається пакет документів для звільнення від ПДВ у відповідності до листа ДПС
України «Щодо інформаційних довідок» від 27.09.2012 за №4526/0/71-12/12-1017, а саме:
1. копія реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснюється закупівля послуг з
організації навчальної поїздки;
2. копія плану закупівлі, засвідчена печаткою виконавця проекту;
3. копія договору на надання послуг, засвідчена підписом та печаткою виконавця проекту.
З питань щодо процедури звільнення від сплати ПДВ, будь ласка, звертайтесь до головного
бухгалтера організації Будзан Наталії за телефоном: (044) 353 58 68.
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1.5 Оцінка тендерних пропозицій учасників
Отримані пропозиції щодо надання послуг по організації навчальної поїздки будуть розглянуті та
проаналізовані на основі наступних критеріїв оцінки, а саме:
1. Попередній досвід організації міжнародних навчальних поїздок.
2. Досвід роботи з міжнародними проектами, організаціями.
3. Повний комплекс послуг відповідно до зазначених специфікацій.
4. Вартість надання послуг.
5. Відповідність вимогам тендеру.
1.6. Інформування учасників
Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки, та
надсилає всім учасникам повідомлення про результати проведеного тендеру.
Розділ 2: Специфікації по організації навчальної поїздки до Норвегії
Захід: навчальна поїздка членів БГЗО (Багатостороння група зацікавлених осіб) до
Королівства Норвегії
Дата: 29 травня – 05 червня 2016 року
Учасники: 12 осіб, представники урядових та громадських організацій
Послуги з організації навчальної поїздки до Норвегії передбачають:
1. Візова підтримка:
- збір необхідних документів;
- заповнення анкет учасників;
- забезпечення полісами медичного страхування на період поїздки;
- подача документів у посольство/візовий центр;
- інший логістичний супровід для отримання віз.
2. Авіаквитки:
- маршрут Київ – Осло – Київ;
- економ клас.
3. Проживання учасників:
- ліміт: не більше 140 $ на одну особу/доба;
- розміщення в одномісних номерах;
- розташування готелю: бажано біля станції метро.
4. Забезпечення трьох разового харчування учасників під час навчальної поїздки:
- ліміт: не більше 120 $ на одну особу/день.
5. Послуги перекладу:
- забезпечення послідовного/синхронного перекладу під час робочих зустрічей та заходів;
- мови: англійська – українська/російська мова.
6. Трансфер:
- трансфер Київ – аеропорт 29.05.2016 р.;
- трансфер аеропорт – Осло (готель) 29.05.2016 р.;
- трансфер Осло (готель) – аеропорт 05.06.2016 р.;
- трансфер аеропорт – Київ 05.06.2016 р.;
- забезпечення трансферу по м. Осло під час робочих зустрічей та заходів.
7. Надання іншого логістичного супроводу, необхідного для організації та проведення
навчальної поїздки до Норвегії.
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Додаток №1
Загальні відомості про учасника

_________________________________________________________________________
Найменування юридичної особи/фізичної особи-підприємця
_________________________________________________________________________
Юридична адреса
_________________________________________________________________________
Фактична адреса
_________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
_________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника
_________________________________________________________________________
Контактна особа
_________________________________________________________________________
Телефон, факс
_________________________________________________________________________
Електронна пошта
_________________________________________________________________________
Адреса веб-сайту

_________________________________________________________________________
Досвід з організації міжнародних навчальних поїздок
_________________________________________________________________________
Досвід роботи з міжнародними проектами та організаціями
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Додаток №2
КОШТОРИС
на організацію навчальної поїздки до Норвегії
Місце проведення: Норвегія, Осло
Кількість учасників: 12 осіб
Дата проведення: 29 травня – 05 червня 2016 року
№

Статті витрат

1

Візова підтримка

2

Авіаквитки

3

Проживання учасників

4

Харчування учасників

5

Послуги перекладу

6

Трансфер

7

Інший логістичний супровід

Вартість,
грн., без ПДВ

Всього

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2 поверх

тел.: (044) 353 58 68, 492 97 80/81, ф.: (044) 492 97 83 www.ibser.org.ua

5

Додаток №3
Проект програми
навчальної поїздки до Норвегії
29 травня – 05 червня 2016 року
Дата
29.05.2016

01.06.2016

15.00-15.30
15.30-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00
19.00-19.30
09.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00
08.30-09.30

02.06.2016

09.30-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00
09.00-13.00

Захід
Переліт Київ - Осло
Трансфер до готелю
Поселення в готелі
Вечеря
Візит до Секретаріату ЕІТІ
Переїзд
Візит до Міністерства нафти та енергетики Норвегії
Обід
Переїзд
Візит до Ради з питань етики Глобального урядового
пенсійного фонду
Переїзд
Візит до Посольства України в Норвегії
Переїзд
Вечеря з представниками Секретаріату EITI
Повернення до готелю
Візит до Штаб-квартири видобувної компанії Statoil
Переїзд
Міністерство закордонних справ Норвегії
Обід
Візит до Норвезько-української торгової палати
Переїзд
Візит до Міністерства фінансів Норвегії
Переїзд
Вечеря, неформальне обговорення проведених зустрічей
Візит до Мультидонорського трастового фонду (MDTF),
Секретаріат EITI
Переїзд
Візит до Секретаріату EITI
Обід
Участь у відкритих сесіях засідання Ради EITI
Переїзд
Вечеря, неформальне обговорення проведених зустрічей
Участь у відкритих сесіях засідання Ради EITI

13.00-14.00
14.00-18.00
18.00-18.30
18.30-20.00

Обід
Участь у відкритих сесіях засідання Ради EITI
Переїзд
Вечеря

30.05.2016

31.05.2016

Час
11.00
18.00
19.00
20.00
08.30-10.00
10.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00
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Дата
03.06.2016

04.06.2016

Час
08.30-11.00

Захід
Зустріч з норвезьким Незалежним адміністратором (Deloitte)

11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-16.00
16.00-16.30
16.30-18.00
18.00-18.30
18.30-20.00
08.00-08.30
08.30-10.00

12.00-13.00

Переїзд
Візит до міської ради Осло
Обід
Переїзд
Візит до Банку "Norges Bank Investment Management"
Переїзд
Візит до Коаліції "Publish What You Pay Norway"
Переїзд
Вечеря, неформальне обговорення проведених зустрічей
Переїзд
Візит до неурядової міжнародної організації «Transparency
International»
Переїзд
Візит до міжнародної неурядової екологічної організації
«Bellona International»
Обід

15.00

Переліт Осло - Київ

10.00-10.30
10.30-12.00

05.06.2016
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