
Неприбуткова організація, діяльність якої спрямована на підтримку демократії у всьому світі 

 

 

 
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ 

 
Номер закупівлі: EURASIA2019U13o  
Дата відкриття: 25 листопада 2019 року 
Термін подачі запитань: 2 грудня 2019 року 
Термін закриття: 7 грудня 2019 року 
Географічні обмеження 
району: 

Географічний код USAID 110 

Контактна особа: Галина Салтан, hsaltan@iri.org  
 
Основна інформація:  
Міжнародний республіканський інститут (МРІ) - це неприбуткова та непартійна організація, що 
працює над утвердженням свободи та демократії в усьому світі.  З 1983 року МРІ працював над 
створенням демократичних інститутів та ідеалів, проведенням різних міжнародних програм щодо 
забезпечення свободи, самоврядування та законності у всьому світі. МРІ надає технічну допомогу 
в галузі зміцнення політичних партій, розвиваючи громадянські інститути і відкриті вибори, 
просуваючи демократичне управління та верховенство закону.  
 
МРІ в Україні має намір укласти контракт з постачальником для надання брендових матеріалів 
різних типів, які повинні включати в себе, але не обмежуючись, фірмові ручки, банери, футболки, 
парасольки, ділові щоденники, флеш-накопичувачі, стрічки для бейджів, сумки і т. д. Всі товари 
повинні бути виготовлені у відповідності з інструкціями МРІ, що стосуються вимог щодо графічних 
стандартів, кольорової палітри і всіх інших стандартів, застосовних до офіційних логотипів МРІ та 
донорів. У рамках своїх пропозицій Учасники повинні надати МРІ зразки аналогічної продукції. 
Кінцеві продукти підлягають попередньому затвердженню МРІ перед виробництвом. 
 
Термін виконання:  
З 1 січня 2020року до 31 грудня 2021 року з можливістю продовжити на один рік, але строком не 
більше 5 років. 
 
Технічна пропозиція:  
Зацікавлені претенденти повинні надати технічні пропозиції, включивши наступну інформацію:  
 
Переможець повинен надати МРІ в Україні зразки перелічених нижче товарів з логотипами, які 
відповідали б інструкціям МРІ, що стосуються вимог щодо графічних стандартів, кольорової 
палітри і всіх інших стандартів, застосовних до офіційних логотипів МРІ та донорів МРІ. Відповідні 
інструкції будуть надані Переможцю офісом МРІ в Україні.  Тендерні заявки, однак, можуть 
включати в себе зразки додаткової фірмової продукції, наданої і рекомендованої учасником 
тендеру, але відсутньої в наведеному нижче списку.  
Кінцеві продукти підлягають попередньому затвердженню МРІ перед виробництвом. 
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На основі індивідуальних замовлень продукції, розміщених МРІ впродовж терміну дії договору, 
Підрядник повинен затвердити часові рамки надання кінцевого продукту МРІ в письмовій формі . 
У разі, якщо Підрядник з будь-якої поважної причини не дотримується зазначених термінів, він 
повинен заздалегідь поінформувати про це МРІ в Україні і письмово підтвердити новий термін, 
якщо це прийнятно. У будь-якому іншому випадку з остаточної оплати Підрядника 
стягуватиметься 1% від загальної вартості замовлення за кожен день прострочення терміну. 
 
Що стосується перерахованих вище продуктів, учасники торгів можуть відвідати офіс МРІ-Україна, 
щоб переглянути зразки раніше виготовленої продукції для розуміння того, яким продуктам МРІ-
Україна надає перевагу щодо їх якості і специфікацій перед тим, як подати свої пропозиції. 
 
МРІ погоджується лише на умови після-оплати (оплати наданих послуг після їх надання). 
 
Якщо Учасник тендеру - це організація / резидент США, або іноземна організація / резидент, який 
має доходи, ефективно пов'язаний або провадить діяльність в США, або має офіс або місце роботи 
або фіскального платіжного агента у США, технічні пропозиції повинні містити ідентифікаційний 
номер платника податків учасника. 
 
Інформація про ціну повинна бути надана у формі фіксованої ціни за одиницю продукції, 
визначених нижче, та у форматі таблиці наведеної нижче. Запропоновані ціни мають бути дійсним 
щонайменше 60 (шістдесят) календарних днів після дати подання пропозиції. Запропонована ціна 
одиниці продукції повинна бути фіксованою і включати всі витрати, які мають бути покриті, 
включаючи інспекційні служби, транспортування, податки, ввізне мито (якщо такі є) та інші збори. 
Будь-які додаткові збори не відображені в таблиці нижче, повинні бути вичерпно описані в 
пропозиції. Ціни повинні бути надані в доларах США, а платежі будуть здійснюватися в гривні за 
обмінним курсом, встановленим Національним банком України на день оплати.  
. 

Name Unit type Terms of 
delivery 
(working 

days) 

Unit price, USD 

Writing pens + printing of logos 
IRI and the one of donors 

Writing pen  100 
units 

500 
units 

1000 
units 

2000 
units 

     

Personal organizer  with printing 
of logos IRI and the one of donors 

Personal organizer  100 
units 

250 
units 

500 
units 

1000 
units 

     

Record book with  logos IRI and 
the one of donors 

Record book  100 
units 

250 
units 

500 
units 

1000 
units 

     

Notebook with a binding spine 
with  logos IRI and the one of 
donors 

Notebook  100 
units 

250 
units 

500 
units 

1000 
units 

     

Polo T-shirt - embroidery logos of 
IRI on the right side of the chest 
and the funder’s logo on the left 

Polo T-shirt  50 
units 

100 
units 

150 
units 

200 
units 

     

Messenger bags, polyester and 
screen print of IRI and IRI’s Funder 

Messenger bag  50 
units 

100 
units 

150 
units 

200 
units 



logos on the front of the bag in 
white color (if other color is 
needed will be agreed) 

     

Automatic folding umbrellas – 
navy or blue, screen print of logos 
(IRI and the funder’s) in white (if 
other color is needed will be 
agreed) 

Umbrella  50 
units 

100 
units 

150 
units 

200 
units 

     

USB flash drives - 16 GB, with 
twisting cover, engraving on body 
of a twister, IRI logo on one side 
and the Funder’s logo on the other 
side. Color blue or red 

USB flash drive  50 
units 

100 
units 

200 
units 

400 
units 

     

Lanyards - with full color printing, 
2-sided printing, IRI and funder’s 
logos repeating 

Lanyard  100 
units 

200 
units 

300 
units 

400 
units 

     

Laptop backpacks, screen print of 
IRI and IRI’s Funder logos on the 
front of the backpack (colors will 
be agreed) 

Backpack 

 50 
units 

100 
units 

150 
units 

200 
units 

     

Banner 5x2 m (picture for printing 
will be specified in each separate 
order) 

Banner   

Banner 3х2 m (picture for printing 
will be specified in each separate 
order) 

Banner   

Banner 0.5х2 m (picture for 
printing will be specified in each 
separate order) 

Banner   

Banner 6х2.5 m (picture for 
printing will be specified in each 
separate order) 

Banner   

 
Умови та правила запиту пропозицій: 

1. Потенційним Учасникам тендеру пропонується переглянути положення, включені за 
допомогою посилання в розділі "Повідомлення з переліком договірних умов, які 
включено через посилання". Надсилаючи заявку, Учасник тендеру тим самим 
погоджується дотримуватися всіх умов і положень, включених у запиті пропозицій, та 
висловлює згоду із зазначеними вище послугами, а також готовність вказати на незгоду 
з конкретними умовами чи положеннями чи на винятки з них. 

2. МРІ може відхилити будь-яку або всі пропозиції, якщо це відповідає інтересам МРІ. 
3. Початкова заявка Учасника повинна містити найкращу пропозицію Учасника. 
4. МРІ залишає за собою право робити багаторазові виплати або часткову оплату, якщо це 

в інтересах МРІ, враховуючи ступінь адміністративного навантаження. 
5. Дискусії з Учасниками після отримання пропозиції не є відмовою або зустрічною 

пропозицією з боку МРІ. 
6. МРІ буде зберігати всі подані пропозиції як конфіденційні і такі, що не підлягають 

розголошенню третім особам. МРІ залишає за собою право поділитися пропозиціями 
всередині організації, у всіх підрозділах, з метою оцінки заявок.  



7. Якщо МРІ продовжує потребувати товарів та послуг, а ціна залишається розумною та в 
межах ринкових норм, укладений договір може бути поновлений щороку, загальним 
терміном до 5 років з повідомленням про це Виконавцю за 30 днів. Учасник торгів 
повинен встановити будь-яке підвищення цін за кожний рік подовження у початковій 
заявці. 

8. Учасники тендеру підтверджують, що ціни в заявці / пропозиції / аплікації / ціновій 
пропозиції були встановлені самостійно, без будь-яких консультацій, комунікації або 
домовленостей з будь-яким іншим претендентом чи суперником з метою обмеження 
конкуренції. 

9. Учасники тендеру погоджуються розкривати наступну інформацію в ході подачі заявки: 
a. Інформація щодо будь-яких тісних, сімейних чи фінансових відносин зі 

співробітниками чи представниками МРІ. Наприклад, учасник тендеру повинен 
розкривати інформацію у випадку, якщо його/її мати проводить тренінги для МРІ 
в якості волонтера. 

b. Будь-які сімейні чи фінансові відносини з іншими учасниками тендеру. Наприклад, 
якщо батько учасника володіє компанією, яка також надсилає заявку, учасник 
тендеру повинен заявити про це. 

c. Будь-які інші дії, які можуть бути витлумачені як потенційний конфлікт інтересів. 
 

Процес оцінювання та визначення переможців тендеру:  
1. МРІ може звернутися до будь-якого Учасника за роз'ясненням або додатковою інформацією, 

але Претенденти повинні розуміти, що МРІ має намір оцінити пропозиції, базуючись на 
письмовій інформації, без обговорень, а також залишає за собою право приймати рішення , 
ґрунтуючись виключно на інформації, представленій у початкових пропозиціях. МРІ може, 
але не зобов'язаний проводити додаткові переговори з учасником тендеруб який подав 
найкраще пропозицію до укладення договору, і може на свій розсуд прийняти рішення про 
визнання переможцем тендеру одного або декількох його учасників. 

2. Математичні помилки будуть виправлені наступним чином: Якщо існує розбіжність між 
запропонованою загальною сумою та загальною сумою в результаті множення ціни за 
одиницю на відповідну кількість, то ціна одиниці буде переважати, а загальна сума буде 
коригуватися. Якщо існує розбіжність між сумами, записаними в словах, і сумами, поданими 
в числах, то суми, виражені в словах, переважатимуть. Якщо Учасник не приймає ці 
виправлення, пропозиція буде відхилена.  

3. МРІ може вирішити, що заявка є неприйнятною, якщо запропоновані ціни є матеріально 
незбалансованими між позиціями пунктів та підпунктів рядка. Незбалансоване 
ціноутворення має місце, коли, незважаючи на прийнятну загальну оціночну вартість, ціна 
позицій одного або більше рядків контракту є значно завищеною або заниженою, як 
зазначено в ціновій пропозиції чи методах цінового аналізу. Пропозиція може бути 
відхилена, якщо МРІ вирішить, що відсутність балансу представляє неприйнятний ризик.  

4. МРІ проведе базовий відбір на основі наступного: 
 
МРІ визначить переможцем тендеру відповідального Учасника тендеру, ґрунтуючись на 
таких показниках оцінки: 
а) Технічна оцінка (включаючи технічні можливості, запропонований технічний підхід та 
кваліфікацію персоналу) - 50 % 
- Учасник торгів надає аналогічні зразки для огляду та оцінки. 
б) Минуле виконання та досвід подібних проектів для міжнародних організацій- 10 % 
в) Дотримання вимог безпеки та інших адміністративних вимог - 10 % 
г) Ціна - 30 % 
 



МРІ буде оцінювати пропозиції учасників на основі цих критеріїв і винесе рішення про 
визначення переможцем того відповідального учасника, пропозиція якого буде найбільш 
вигідною для програмної діяльності інституту.    
 

5. Якщо буде проведено аналіз реалістичності цін, то фактор реалістичності цін може 
враховуватися при оцінці якості виконаних робіт чи їх вартості.  

 
Інструкції щодо процедури подання: 
Конкурсні пропозиції на тендер слід надсилати електронною поштою Салтан Галині на адресу 
hsaltan@iri.org, зазначивши у темі листа “EURASIA2019U13o” не пізніше згаданого кінцевого 
терміну. 
 
Обов'язки МРІ  
Оприлюднення цього Запрошення до участі в тендері не становить жодного фінансового 
зобов’язання з боку МРІ, а також не зобов'язує МРІ платити за витрати, понесені у процесі 
підготовки та подання зразків цінових пропозицій.  
 
Інформація щодо списку пунктів договору, включених шляхом посилання   
Згідно вимог МРІ на субпідрядника повинні поширюватись умови основного договору. Цей 
субдоговір включає один або кілька пунктів за посиланням, такої ж сили та дії, яку вони б мали, 
якби були наведені повністю. Тут до «автоматично включених положень» на субпідрядника є 
доречним і застосовуваними посилання на «USAID/Держдепартамент», що повинно тлумачитись 
як «МРІ», «Підрядник» означати «Виконавець», а «Субрідрядник» означати «Підрядник нижчого 
рівня». Включені шляхом посилання 2 C.F.R. 200 та Нормативні Стандарти Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) для неамериканських неурядових організацій/Стандартні 
положення та умови Державного Департаменту США. 
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