06 квітня 2016 року

м. Київ

Запрошення до участі у тендері
на надання послуг макетування та верстки публікацій організації
на 2016 рік
Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру
1.1.Вступ
Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень»
(ВГО «ІБСЕД») – неприбуткова організація (код неприбутковості 0006), не платник ПДВ та
податку на прибуток – є отримувачем гранту від Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення місцевої фінансової
ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження».
В рамках отриманого цільового фінансування ВГО «ІБСЕД» пропонує всім зацікавленим сторонам
надіслати свої комерційні пропозиції на наше запрошення щодо участі у тендері на надання послуг
макетування та верстки публікацій для нашої організації на 2016 рік згідно Розділу 2. До участі
запрошуються фізичні особи-підприємці, фірми та компанії, які надають вищезазначені послуги.
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.
1.2. Термін подачі пропозиції
Пропозиції повинні бути подані не пізніше 21 квітня 2016 року до 13:00.
1.3 Подача пропозицій
Усі пропозиції необхідно надсилати:
- електронною поштою на адресу okpa@ibser.org.ua або;
- факсом за номером (044) 492-97-83 або;
- поштою на адресу: м. Київ, 04070, вул. Борисоглібська 15-В, 2-й поверх.
1.4 Питання та роз’яснення
Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього тендеру, необхідно надсилати електронною
поштою на адресу okpa@ibser.org.ua або за телефоном: (044) 353 58 68. Контактна особа: Оксана
Кулішенко.
1.5 Необхідні документи
Для участі у тендері на надання послуг макетування та верстки необхідно надати тендерну
пропозицію, яка міститиме вартість послуг в національній валюті України та резюме учасника або
загальну інформацію про учасника.
1.6 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
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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.
З питань щодо процедури звільнення від сплати ПДВ, будь ласка, звертайтесь до головного
бухгалтера організації Будзан Наталії за телефоном: (044) 353 58 68.
1.7 Оцінка тендерних пропозицій учасників
Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:
- попередній досвід;
- загальна вартість послуг з макетування та верстки на всі види публікацій, зазначених у
Розділі 2.
Організація залишає за собою право перегляду вартості послуг в разі значного
зменшення/збільшення кількості сторінок зазначених публікацій або в разі замовлення на
додаткову публікацію. Ознайомитись з попередніми публікаціями можна на сайті організації:
http://www.ibser.org.ua
Основні вимоги:
-

відповідна освіта;
креативне мислення, творчий підхід, вміння запропонувати ефективні креативні рішення;
вільне володіння основними пакетами програм для дизайну та верстки;
знання графічної, шрифтової, кольорової композиції;
знання основних поліграфічних процесів та процесу допечатної підготовки
попередній досвід за фахом;
вміння виконувати роботу своєчасно у встановлені строки.
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Розділ 2: Перелік публікацій та їх специфікації
№

Назва публікації

Специфікації

1

Брошура «Бюджетний моніторинг:
Аналіз виконання бюджету за 2015
рік» (україномовна версія)

- формат: А4
- обсяг: 72-92 сторінок

2

Брошура «Бюджетний моніторинг:
Аналіз виконання бюджету за 2015
рік» (англомовна версія)

- формат: А4
- обсяг: 72-92 сторінок

3

Брошура «Бюджетний моніторинг:
Аналіз виконання бюджету за січеньчервень 2016 року» (україномовна
версія)

- формат: А4
- обсяг: 72-92 сторінок

4

Брошура «Бюджетний моніторинг:
Аналіз виконання бюджету за січеньчервень 2015 року» (англомовна
версія)

- формат: А4
- обсяг: 72-92 сторінок

5

Посібник: ІПВГ
(назва буде визначена пізніше)

- формат 170х240 мм
- обсяг: 52-64 сторінки

6

Посібник: ПЦМ та державний бюджет
(назва буде визначена пізніше)

- формат 170х240 мм
- обсяг: 40-52 сторінок

Вартість, грн.,
без ПДВ

Загальна вартість
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