
 

 

 
 
 

Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 15-В, 2 поверх       тел.: (044) 353 58 68, 492 97 80/81, ф.: (044) 492 97 

1 

22.03.2016 року                                                                                                                                  м. Київ                     

  

Запрошення до участі у тендері  

на розробку веб-сайту організації 

 

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 розробку веб-сайту організації. 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».  

 

Мета:   

Створення нової версії веб-сайту організації з переносом контенту з існуючого сайту.   

 

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. 

 

Бриф на розробку веб-сайту представлений 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 розробку веб-сайту 

здійснюється 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). 

- Портфоліо. 
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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 

 

Кінцевий термін подачі пропозицій: 07 квітня 2016 року до 18:00. 

 

Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього тендеру, необхідно надсилати контактним 

особам електронною поштою: 

Оксана Кулішенко -   okpa@ibser.org.ua 

Олена Самбрус -   elena.sambrus@ibser.org.ua  
 

Для участі у тендері необхідно надати: 

1. Необхідні копії документів відповідно до кваліфікаційних вимог. 

2. Додаток № 1: Загальні відомості про учасника. 

3. Тендерна пропозиція, яка містить кошторис з розбивкою по видам робіт. 

 

Всі додатки мають бути обов’язково завірені підписом та печаткою уповноваженої особи. 

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; 

2. копія плану закупівлі, засвідчена печаткою організації; 

3. копія договору на розробку веб-сайту, засвідчена підписом та печаткою організації.  

mailto:okpa@ibser.org.ua
mailto:okpa@ibser.org.ua
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З питань щодо процедури звільнення від сплати ПДВ, будь ласка, звертайтесь до головного 

бухгалтера організації Будзан Наталії за телефоном: (044) 353 58 68.  

 

1.5 Оцінка тендерних пропозицій учасників  

Отримані пропозиції на розробку веб-сайту будуть розглянуті та проаналізовані на основі 

наступних критеріїв оцінки, а саме: 

1. Повний комплекс послуг відповідно до брифу. 

2. Професійний досвід: 

- портфоліо; 

- досвід створення некомерційних сайтів. 

3. Вартість послуг. 

4. 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: Бриф на розробку веб-сайту  

 

2.1 Загальна інформація 

 

Тип робіт та деталізація 

1. Нова версія сайту. Необхідний перенос бази даних на новий сайт. 

2. Вкажіть платформу, на якій пропонуєте створення сайту, та поясніть її переваги. 

3. Реєстрація сайту в пошукових мережах. 

4. Адаптація під мобільні пристрої та планшети. 

Веб-сайт 
http://www.ibser.org.ua 

 

Терміни виконання 

робіт  

2 – 3 місяці  

Етапи 

1. Аудит поточного сайту та складання ТЗ. 

2. Дизайн. 

3. Розробка функціональної частини сайту. 

4. Тестування та налагодження сайту. 

5. Перенесення сайту на хостінг. 

6. Технічна підтримка сайту. 

Сфера діяльності  

Діяльність громадської організації в наступних напрямках: 

- аналітичні та прикладні дослідження в бюджетній та податковій сферах; 

- експертна оцінка бюджету та соціально-економічних процесів; 

- розповсюдження інформації про бюджет та стан економіки, та покращення доступу 

громадськості до неї; 

- проведення навчальних програм; 

- впровадження передових методів бюджетування та стратегічного планування на 

центральному та місцевому рівнях. 

 

http://www.ibser.org.ua/
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Мета сайту 

Представлення організації в мережі Інтернет, її діяльності та досягнень.   

Залучення: 

- активна громадськість з метою ознайомлення з роботою та результатами діяльності 

організації; 

- представники місцевих та центральних органів влади з метою популяризації 

організації та практичного користування сайтом через опцію зворотнього зв’язку; 

- міжнародні організації, як потенційні партнери та донори; 

- студенти та науковці. 

Цільова аудиторія: 

Широка громадськість,  представники місцевих та центральних органів влади, 

держслужбовці, представники громадських та міжнародних організацій, студенти/науковці.  

 

2.2. Технічні вимоги 

 

Вимоги до 

адміністрування та 

наповнення сайту 

 

Сайт створюється на базі системи управління контентом, яка повинна 

виконувати такі функції: 

- керування інформаційною структурою; 

- керування зовнішнім виглядом та змістом веб-сторінок; 

- забезпечення підтримки двох мов: українська та англійська. 

Адміністративний інтерфейс має бути інтуїтивним та зрозумілим 

користувачу початкового рівня. 

 

Виконавець переносить інформацію з існуючого сайту 

www.ibser.org.ua до нової версії, а Замовник забезпечує формування та 

наповнення поточним новим контентом; 

 

Система управління повинна забезпечити такі функції 

адміністрування: 

- по можливості забезпечувати попередню підготовку матеріалів 

іншими засобами і їх перенесення на веб-сайт; 

- змінювати та редагувати інформаційне наповнення розділів сайту 

та його структуру (веб-сторінка може містити фотографії, відео, 

графіки, малюнки, прості таблиці, гіперпосилання); 

- надавати засоби по форматуванню тексту та розміщенню іншої 

інформації; 

- формування дати розміщення інформації (як поточної, так і 

вибірково); 

- передбачати можливість розширення переліку категорій 

інформаційних матеріалів та можливість створення окремого 

стилю для кожної нової категорії на основі вже існуючих на сайті 

стилів (або відмови від частини з них); 

- управління показом внутрішніх банерів на сайті; 

- забезпечити імпорт/експорт  файлу діючого списку користувачів, 

що підписались на  отримання розсилки (процес відмови 

користувача від отримання повинен корегувати цей файл);  

http://www.ibser.org.ua/
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- забезпечити інтерактивне спілкування з користувачами в режимі 

офлайн (формування відповідей на запити користувачів); 

- оптимізувати вихідний html-код; 

- надавати можливість роботи як у візуальному режимі так і 

безпосередньо з html-кодом; 

- забезпечення віддаленого адміністрування ресурсів сайту; 

- створення облікових записів користувачів, що мають 

повноваження адміністрування сайту, можливість зміни їх 

ідентифікації. Обмін інформацією про пароль зареєстрованого 

користувача має здійснюватись за протоколом HTTPS. 

 

Вимоги до верстки 

Верстка сторінок сайту повинна відбуватися з розрахунку на коректне 

відображення в найбільш поширених програм перегляду веб-сторінок: 

- Internet Explorer; 

- Opera; 

- Google Chrome; 

- Safari; 

- Mozila Firefox. 

 

Сайт повинен мати адаптований дизайн для відображення без 

спотворень: 

- на дисплеях з роздільною здатністю 1024х768 і вище; 

- на планшетах з роздільною здатністю 1024х76; 

- на мобільних пристроях з роздільною здатністю 480х800. 

Дизайн  

- діловий, класичний, з невеликим вмістом графіки та ілюстрацій; 

- логотипи та перелік Партнерів (зараз на сайті зліва) мають бути 

наскрізними (тобто бути на усіх сторінках сайту); 

- сайти організацій, схожих за сферою діяльності (для прикладу): 

https://www.irex.org/ 

https://www.usaid.gov/ 

http://www.chemonics.com/Pages/Home.aspx 

http://dai.com/  

http://www.wfd.org/ 

http://www.iri.org/ 

http://www.msiworldwide.com/ 

Технічна підтримка  

Виконавець повинен надати інструкцію щодо адміністрування сайту із 

системою управління контентом. 

Виконавець повинен передбачити безкоштовну технічну підтримку 

сайту в разі виявлення невідповідності ТЗ на етапі його експлуатації.  

Виконавець передає Замовнику майнове право інтелектуальної 

власності на розроблений продукт в частині текстових файлів та 

графічних комп'ютерних зображень. 

Додаткові вимоги 

- забезпечити оптимізацію під пошукові системи; 

- в разі виникнення помилки 404 має виводитись дружнє 

повідомлення з посиланням на основні розділу сайту; 

https://www.irex.org/
https://www.usaid.gov/
http://www.chemonics.com/Pages/Home.aspx
http://dai.com/
http://www.wfd.org/
http://www.iri.org/
http://www.msiworldwide.com/
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- сайт повинен бути підключений до системи незалежного збору 

статистики за допомогою інструментів Google Analytics (або вибір 

системи статистики вирішується з розробником сайту окремо); 

- забезпечити перенесення  інформації зі старого сайту 

www.ibser.org.ua до нової версії. Виконавець переносить 

інформацію з існуючого сайту, а Замовник забезпечує формування 

та наповнення поточним новим контентом; 

- тестування та налагодження сайту з наступним перенесенням на 

діючий хостінг, не змінюючи адресу (URL) сайту. 

 

2.3. Структура сайту 
 

Обов’язкові розділи 
Структура підрозділів  

(орієнтовний перелік) 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ  

Інформація про ІБСЕД:  

- мета 

- завдання 

- напрямки діяльності 

- коротка історія 

 

Наша команда   

Наглядова Рада 

Проект ЗМФІ-ІІ   

Інші проекти 

Партнери (основні партнери будуть на усіх сторінках 

(наскрізною колонкою, тобто видимою на усіх сторінках) 

ЗМІ про ІБСЕД  

Тендери та вакансії 

НОВИНИ  

 

 

На сторінці відображаються останні три новини 

ЗАХОДИ   

 

 

 

Фінансово-економічні форуми 

Круглі столи і конференції  

Семінари і тренінги 

Засідання НКР 

ВІДПОВІДІ ЕСКПЕРТІВ Відповіді з бюджетного законодавства 

Відповіді з ПЦМ 

Поставити запитання (форма зворотнього зв’язку) 

МАТЕРІАЛИ ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

Бюджетний моніторинг  

Е-бюлетень (опис про цю публікацію та опція 

«Підписатися на розсилку») 

Законодавство з ПЦМ 

Новини законодавства  

Навчальні посібники 

КОНТАКТИ ТА МАПА САЙТУ  

 

Контактна інформація 

Внизу сторінки - наскрізний розділ видимий при переході 

на усі сторінки 

 

  

 

 

 

http://www.ibser.org.ua/
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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 сайту 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Портфоліо замовлень 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Досвід роботи з некомерційним сектором: громадські та міжнародні організації, проекти  

(в разі наявності)   

 

 

 

 

 

 


