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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 та відкриті вибори, просуваючи демократичне управління та 

верховенство закону.   

  

МРІ надає технічну допомогу в галузі зміцнення політичних партій, розвиваючи 

громадянські інститути та відкриті вибори, просуваючи демократичне управління та 

верховенство закону.  В даний час МРІ співпрацює з однією з українських неурядових 

організацій з метою розвитку потенціалу цієї організації у сфері стратегічних комунікацій.    

  

Період виконання:   

З дати підписання до 30 вересня 2022 року.  

  

Технічне завдання:   

Підрядник проведе оцінку комунікаційної спроможності та структурних механізмів 

діяльності української неурядової організації, з якою співпрацює МРІ. Використовуючи 

результати цієї оцінки, Підрядник розробить комплексну програму тренінгів та інших 

заходів з метою поліпшення комунікаційного потенціалу цієї української організації. До 

обов'язків Підрядника входить:  

• За погодженням з МРІ організовувати та проводити зустрічі з українською 

організацією з метою аналізу наявних комунікаційних каналів і потенційних 

напрямків подальшого вдосконалення.   

• На основі цих зустрічей та документів, наданих українською організацією, провести 

SWOT-аналіз для встановлення пріоритетів у комунікаційній сфері.   



• Підготувати проєкт звіту про оцінку, в якому будуть встановлені базові показники 

комунікаційного потенціалу організації та визначені параметри самоідентифікації 

(місія, бачення, мета) для організації.   

• Розробити низку рекомендацій щодо розробки нових або вдосконалення наявних 

комунікаційних стратегій з метою поліпшення комунікації в рамках громадських та 

соціальних мереж, координації багатосекторних комунікацій та міжорганізаційної 

координації.  

• Проводити консультації та тренінги з представниками організації з метою сприяння 

здійсненню рекомендованих стратегій у сфері комунікацій і соціальних мереж.  

• За необхідності провести редизайн та модернізацію наявного вебсайту організації 

(розробка дизайну сайту, створення сторінок, написання текстів, кодування, 

тестування, перенесення на хостинг).  

• Навчати персонал організації навичкам підтримки та оновлення вебсайту.  

• Скласти звіт, що підсумовує та аналізує кожен місяць діяльності в рамках програми. 

Ці звіти повинні відповідати шаблону, наданому МРІ, та містити наступне:  

o Кількість учасників кожного заходу з розбивкою за посадою і статтю  

o Короткий опис кожного заходу (тобто порядок денний, послідовність 

подій, теми для обговорення) 

o Аналіз ефективності та впливу кожного заходу 

o Цитування важливих висловлювань учасників кожного заходу    

• Підтримувати зв'язок з партнерами по програмі та доводити їх точку зору до відома 

співробітників МРІ, відзначаючи будь-які проблеми / питання.  

• Терміни є важливою умовою у виконанні зобов'язань згідно з цим Договором.  

  

Технічна пропозиція:   

Всі заявки, подані до МРІ, повинні включати наступну інформацію:  

1. Інформація, що стосується вашого досвіду у наданні кожної з послуг, зазначених у 

вищезгаданому Оголошенні про роботу, та запропонований вами конкретний підхід 

щодо надання цих послуг МРІ за цим договором, включаючи достатню інформацію 

для встановлення чіткого визначення цих послуг, задля узгодження з особливостями 

інших потенційних надавачів послуг.   

2. Найменування, адреса, номер телефону і факсу Учасника та його електронна адреса 

(за умови наявності);   

3. Учасники тендеру повинні надати принаймні три посилання на рекомендаційні листи 

від колег, з якими кандидат працював протягом останніх 24 місяців. МРІ може 

зв'язатися з цими особами.  

4. У разі якщо Учасник тендеру є компанією/резидентом США або іноземною 

організацією/резидентом, який має дохід, пов'язаний зі здійсненням діяльності в 

США, або ж має офіс або комерційне підприємство або фіскального платіжного 

агента в США, тоді представлена інформація, повинна містити відповідний 

ідентифікаційний номер платника податків Учасника.  

5. Обсяг конкурсних пропозицій не повинен перевищувати 8 сторінок (не включаючи 

титульну сторінку), з використанням шрифту Times New Roman, розмір поля 1”.  

6. Вимоги до вкладених файлів:  

• Резюме;  



• Форма для визначення рівня ставки експерта, подана в кінці цього 

запрошення до участі в тендері. МРІ може звернутися до попередніх клієнтів 

та роботодавців для отримання професійних рекомендацій та підтвердження 

рівня оплати.   

  

 

Цінові пропозиції повинні відповідати наступним критеріям:  

МРІ здійснюватиме безпосередню оплату (готелю, авіакомпанії, залізниці тощо) за всі 

попередньо затверджені витрати, пов’язані з поїздками підрядників, включаючи транспорт, 

проживання та харчування в ході їхньої участі в діяльності та заходах МРІ.  Якщо для 

підрядника більш доцільно використати власний транспорт для участі в заході МРІ, МРІ 

відшкодує вартість перевезення підряднику на основі передбачених донором формул, що 

розраховуються відповідно до кілометражу та типу використовуваного транспортного 

засобу. Отже, денна та погодинна ставка, подана учасником тендеру, не повинна включати 

припущення компоненту витрат, які  підрядник може понести у зв'язку з поїздками.  Усі 

інші витрати повинні бути включені в денну та погодинну ставку, оскільки жодні інші 

витрати не будуть покриті або відшкодовані МРІ. Заявки повинні бути представлені в 

доларах США (USD); платежі в рамках кожного укладеного договору здійснюватимуться в 

цій валюті.  

  

Одиниця/результати   

Вартість за 

одиницю 

Погодинна/денна 

ставка  

Кількість одиниць  Загальна сума  

Загальна оцінка 

комунікацій 
      

Навчальна програма з 

комунікацій  
      

Редизайн вебсайту        

Принаймні три 

щомісячні звіти щодо 

тренінгів та 

консультацій 

(витрати на один 

звіт)  

      

  

Правила та умови Запрошення до участі в тендері:  

1. Потенційним Учасникам тендеру пропонується переглянути положення, 

включені за допомогою посилання в розділі "Повідомлення з переліком 

договірних умов, які включено через посилання".  

2. МРІ може відхилити будь-яку або всі пропозиції, якщо це відповідає інтересам 

МРІ.  

3. Оплата буде проведена після отримання розгорнутих рахунків-фактур і надання 

результатів / послуг.  

4. Підтвердження понесених витрат, таких як квитанції, фотографії та фінансові 

документи, але не обмежуючись ними, можуть вимагатися впродовж трьох років 

після закінчення терміну дії договору.   

5. Початкова заявка Учасника повинна містити найкращу пропозицію Учасника.  



6. МРІ залишає за собою право робити багаторазові виплати або часткову оплату, 

якщо це в інтересах МРІ, враховуючи ступінь адміністративного навантаження.  

7. Дискусії з Учасниками після отримання пропозиції не є відмовою або зустрічною 

пропозицією з боку МРІ.  

8. 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.  

9. Якщо МРІ й надалі матиме потребу в товарах і послугах, а ціна залишиться 

розумною та в межах ринкових норм, договір може бути продовжено щороку на 

строк до 5 років з наданням Підряднику повідомлення за 30 днів. Учасник 

тендеру повинен зафіксувати будь-яке підвищення цін для кожного року 

поновлення у початковій заявці.  

10. 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.  

11. 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.  

12. Надсилаючи цю заявку на участь у тендері, кандидат підтверджує, що в разі 

укладення контракту жодні кошти, що підлягають сплаті згідно з умовами 

укладеного контракту, не будуть використані для (1) закупівлі чи отримання, 

продовження чи поновлення контракту на закупівлю чи отримання; (2) укладання 

контракту (або продовження чи поновлення контракту) на закупівлю; або (3) 

отримання обладнання, послуг або систем, які використовують визначене 

телекомунікаційне обладнання або послуги як суттєвий або важливий компонент 

будь-якої системи, або як критично важливу технологію як частину будь-якої 

системи відповідно до Закону про бюджетне асигнування на потреби 

національної оборони США. Визначене телекомунікаційне обладнання та 
послуги означає будь-що з наступного:  

a. Телекомунікаційне обладнання, вироблене компанією Huawei 

Technologies або корпорацією ZTE (або будь-якою дочірньою компанією 

або філією таких підприємств). 

b. З метою громадської безпеки, охорони державних об'єктів, спостереження 

за фізичною безпекою критично важливих об'єктів інфраструктури та в 

інших цілях захисту національної безпеки, обладнання для 

відеоспостереження та телекомунікацій, вироблене корпорацією Hytera 

Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology 

Company, або Dahua Technology Company (або будь-яким дочірнім 

підприємством чи філією таких суб’єктів). 

c. Послуги телекомунікацій або відеоспостереження, що надаються такими 

організаціями або використовують таке обладнання. 

d. Обладнання або послуги телекомунікаційного або відеоспостереження, 

вироблені або надані суб’єктом, який Міністр оборони за погодженням з 

директором Національної розвідки або директором Федерального бюро 

розслідувань обґрунтовано вважає суб’єктом власності чи контролю з 

боку уряду визначеної іноземної країни, або іншим чином пов'язаним з 

ним. (2 CFR 200.216).  

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=be339d70a8db644c507eb86e8d0a20f4&mc=true&node=se2.1.200_1216&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=be339d70a8db644c507eb86e8d0a20f4&mc=true&node=se2.1.200_1216&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=be339d70a8db644c507eb86e8d0a20f4&mc=true&node=se2.1.200_1216&rgn=div8
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=be339d70a8db644c507eb86e8d0a20f4&mc=true&node=se2.1.200_1216&rgn=div8


13. 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. Тендерні пропозиції будуть оцінюватися МРІ на відповідність адміністративним 

вимогам, на основі теперішніх та відповідних минулих досягнень і досвіду в 

проведенні подібних проєктів Учасником, технічних можливостей і пропонованого 

технічного підходу, кваліфікації персоналу для проєкту та ціни. 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 

учасниками тендеру з найвищим рейтингом 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 трапляється, коли, незважаючи на прийнятну 

загальну оцінювальну 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:  

  

a) Технічна оцінка (в тому числі технічні можливості, запропонований технічний підхід 

і кваліфікація персоналу) – 60% 

 -Прийнятність запропонованої методології для оцінки комунікаційного потенціалу 

української НУО – 30% 
 -Кваліфікація персоналу – 30% 
b) Попередні показники та досвід у виконанні аналогічних проєктів – 20% 

-Якість зразків попередніх робіт – 10% 

-Застосовність відповідного досвіду згідно з попередніми рекомендаціями – 10%  



c) Ціна – 20% 

 

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 Галині Салтан на 

адресу hsaltan@iri.org,  зазначивши у темі листа “RFQ-EURASIA2021U07o” 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 з вимогами МРІ на Учасника тендеру повинні поширюватись умови основного 

договору. Цей договір 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 Учасника тендеру є доречним і застосовуваними посилання на 

«USAID/Держдепартамент», що повинно тлумачитись як «МРІ», «Підрядник» означати 

«Виконавець», а «Субпідрядник» означати «Учасник тендеру». Включені шляхом 

посилання 2 CFR 200 та Нормативні Стандарти Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) для неамериканських неурядових організацій/Стандартні положення та умови 

Державного Департаменту США.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

  

EXPERT RATE INFORMATION 

 Name (Last, First, Middle) Proposed Rate:   Daily                      Hourly 

Rates should be given for the last three (3) years.  If employment history/salary information is applicable, list salaries 

separate for each year.  If expert services is applicable, indicate the type of rate daily/hourly. 
 

EMPLOYMENT HISTORY - SALARY 

 

POSITION TITLE 
EMPLOYER’S NAME AND ADDRESS 

POINT OF CONTACT &TELEPHONE # 

Employment Period (M/D/Y) Annual Salary1 

U.S. Dollars From To 

     

     

     

SPECIFIC EXPERT SERVICES  

 
SERVICES 

PERFORMED/TITLE 

CLIENTS NAME AND ADDRESS 

POINT OF CONTACT &TELEPHONE # 

Service Period (M/D/Y) Units at 

Rate 

Daily/Hourly  

Rate2 In 

U.S. 

Dollars 

From To 

      

      

      

      

      

      

CERTIFICATION: To the best of my knowledge, the above facts as stated are true and correct. 

Signature  Date 

 

                                                 

1 Basic periodic payment for services rendered. Exclude bonuses, profit-sharing arrangements, commissions, consultant fees extra or overtime 

work payments, overseas differential or quarters, cost of living or dependent education allowances. 

 
2 A form of management fee whereby the client pays a set fee for providing professional services. Exclude cost reimbursements, bonuses, 

overtime work payments, overseas differential or quarters, cost of living, and any other allowances. 


