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Послуги з професійного навчання за напрямком підготовки 
«Англійська мова» 
 

1. Передумови  
 
“Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” (TAPAS) є проєктом 
USAID / UK aid, виконавцем якого є Фонд Євразія (далі ФЄ). Проєкт націлений на 
протидію корупції через реформу електронного врядування в Україні та запровадження 
кращих світових практик у сферах електронних закупівель, відкритих даних та 
електронних послуг. Даний тендер є частиною програми у сфері електронних закупівель 
і спрямований на отримання послуги з професійного навчання команди ДП Прозорро за 
напрямком підготовки «Англійська мова». 
 

2. Мета завдання  
 
Мета – організувати курси з вивчення англійської мови для представників Департаменту 
сфери публічних закупівель Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України та команди ДП Прозорро, для підвищення рівня знань з англійської 
мови та посилення їхньої здатності до спілкування з представниками міжнародних 
організацій, делегацій та інших міжнародних партнерів. 
  

3. Обсяг робіт 
 
Тривалість 1 заняття - 90 хвилин (2 академічні години) 
Кількість занять на тиждень для 1 групи: 2 заняття 
Загальна кількість студентів - до 40 осіб 
Кількість груп  - 3: Intermediate, Upper-Intermediate та mixed Upper-Intermediate/Advanced 
Кількість занять за 8 місяців для кожної групи: до 60 занять (з урахуванням літньої 
відпустки) 
 

4. Умови для складання пропозиції 
 
Пропозиція має включати всі наступні умови: 
 

• Попереднє тестування (на території Набувача послуги чи на території 
Виконавця);  

• Адаптація програми під потреби Набувача послуг, а саме  reading, writing, 
listening and speaking з використанням business english та з більшим акцентом на 
speaking.  Для груп  Intermediate та Upper-Intermediate - обов'язкове правило: всі 
заняття проводяться англійською мовою без використання української та 
російської мов; 

• Проведення занять на території Набувача послуги; 

• Регулярне щомісячне тестування в ході навчання; 

• Написання екзамену по закінченню курсу;  

• Послуга спрямована на розмовну практику англійської мови: по мобільному 
телефону або skype для кожного студента - 4 дзвінки на місяць;  

• Послуга спрямована на практику письмового мовлення: через електронну пошту 
для кожного студента - 4 листи на місяць; 

• Можливість заміни викладача (у разі зауважень з боку Набувача); 

• Розмовний клуб для відповідних рівнів щонайменше раз на тиждень; 

• Навчальна література; 

• По закінченню курсу – підтвердження рівня – видача сертифікатів.   
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5. Очікувані часові рамки 
 

Загальний строк на виконання послуг – 8 місяців  
Очікуваний строк дії контракту: 10 березня –  31 грудня 2020 року. 

 
6. Місце виконання завдань  
 
Україна, Київ 

 
7. Критерії відбору, вимоги до Виконавця робіт, та порядок визначення 

переможців конкурсного відбору 
 
Відбір Надавача послуг буде здійснений на конкурсній основі. 
Рішення щодо переможця прийматиме тендерна комісія, яка складається зі спеціалістів 
ФЄ та представників Набувача на основі оцінки пропозиції по відношенню до інших 
заявок/пропозицій та базуючись на принципі «ціна-якість». 

Обов’язкові умови до потенційного учасника конкурсу: 

• Представленість школи на ринку України не менше 1 року; 

• Досвід викладання у запропонованих вчителів не менше 2 років; 

• Можливість Виконавця підготувати презентацію школи, представити адаптований 
план навчання (за додатковим запитом). 

 
Бажані умови до потенційного учасника конкурсу: 

• Досвід викладання в державних установах  
 
 

8. Відхилення конкурсних пропозицій 
 

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі, коли: 

• учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у
 тендерній документації; 

• учасник надав неправдиві відомості та інформацію стосовно вимог тендерної 
документації; 

• учасник своїми діями намагається вплинути на визначення Замовником 
переможця торгів; 

• тендерна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації. 
 
 

9. Результати та терміни виконання завдань  
 

Під результатами робіт мається на увазі: 
- проведено курси рівнів Intermediate, Upper-Intermediate і mixed Upper-
Intermediate/Advanced для 40 осіб;  
- по закінченню курсу проведено тестування для підтвердження рівня – видача 
сертифікатів   

 
 

 


