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RFQ INSTRUCTIONS ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ 

 
Submission of Bid 

 

The bids should be sent to  email Box 

tapas.procurement@eurasia.org before the RFQ Closing Date 

and Time March 18, 2020 (6 pm Kyiv time). 

 

Any Bids not received on the official RFQ Bid Form may be 

disqualified for non-compliance with these RFQ Instructions. 

 

 

Prices 

Due to current national regulation of Ukraine (Agreement 

between the Government of the United States of America and the 

Government of Ukraine about Humanitarian and Technical 

Economic Cooperation of May 7, 1992), Eurasia Foundation 

(EF), as an implementer of international technical assistance 

project in Ukraine, is exempt from Value Added Tax (VAT). All 

bids should be submitted without VAT. The Project shall pay for 

the cost of services exclusive of VAT and shall provide a copy 

of the Project Registration card, Accreditation Certificate, and 

Procurement Plan, issued by the Ministry of Economic 

Development and Trade of Ukraine and certified by the Project 

stamp. 

All Bids must be in the currency stated on the RFQ Form. Bids 

in any other currency may be disqualified. 

 

EF reserves the right to correct any incorrect calculations on the 

Bid Form. 

 

The proposed contract price shall include all overhead and other 

expenses that may occur during the contract`s implementation. 

The contract price is the final, and not to be changed. 

 

 

Validity of Offer 

Your Bid must be valid for the ‘Bid Validity Period as stated on 

the Request for Quotations. Bids not meeting the Bid Validity 

Period may be disqualified.  

 

 

Evaluation of Bids 

The overall evaluation is carried out by a team of specialists 

consists of the EF and the Beneficiary and is based on the 

principle of "optimal value for money". The maximum number 

of points that an offer can receive is 100, where 55 points 

corresponds to a technical rating (see below "Institutional 

presentation " and " Technical Evaluation ") and 45 points - price 

(see below " Financial Evaluation "). 

Detailed evaluation information is stated below: 

 

a. Institutional presentation:  

• Company background and experience relevance to the 

project Scope of Work; 

 

Подача пропозицій 

 

Пропозиції повинні бути відправлені на ел. адресу 

tapas.procurement@eurasia.org до закінчення строку 

подання пропозицій 18 березня 2020 р (18:00 за київським 

часом). 

Пропозиції, заповнені не по формі Запиту цінової пропозиції, 

можуть бути не допущені до розгляду за невідповідність 

даним інструкціям. 

 

Ціни 

Згідно чинного законодавства України (Угода між Урядом 

України  і Урядом Сполучених Штатів Америки про 

гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 

травня 1992 року), Фонд Євразія (ФЄ), як виконавець 

міжнародної технічної допомоги, звільнений від Податку на 

Додану Вартість (ПДВ). Усі пропозиції мають подаватися 

без ПДВ. Проєкт оплачує вартість товарів та послуг без 

урахування ПДВ ,  натомість ФЄ надасть копії Реєстраційної 

Карки Проєкту, Сертифікату Акредитації, Плану закупівель, 

видані Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України, які в свою чергу будуть завірені печаткою проєкта. 

 

Всі пропозиції повинні бути подані в валюті, вказаній в 

запрошенні. Пропозиції в іншій валюті можуть бути 

дискваліфіковані. 

ФЄ залишає за собою право виправити помилки, допущені в 

розрахунках в ціновій пропозиції. 

 

Запропонована ціна контракту має включати в себе усі 

накладні та інші витрати, які можуть з'явитися під час 

виконання контракту. Запропонована ціна контракту є 

остаточною і не підлягає змінам. 

 

Термін дії пропозиції 

Ваша пропозиція має бути дійсним до кінця періоду дії 

пропозиції, зазначеного в запиті комерційної пропозиції. 

Пропозиції, які не відповідають необхідному терміну дії 

пропозиції можуть бути дискваліфіковані.  

 

Оцінка пропозицій 

Загальна оцінка здійснюється командою спеціалістів у складі 

ФЄ та Набувача та заснована на принципі «оптимальне 

співвідношення ціни і якості». Максимальна кількість балів, 

яку може отримати пропозиція – 100, де вага у 55 балів 

відповідає технічній оцінці (див. нижче «Загальна оцінка 

компанії» та «Технічна оцінка») і вага у 45 балів  - ціновій 

(див. нижче «Фінансова оцінка»). Детальна інформація, 

щодо оцінювання:  

 

а. Загальна оцінка компанії:  

• Історія та відповідність досвіду компанії для 

виконання вказаних робіт; 
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• Qualification of staff to implement the assignments; 

 

• Positive feedback of previous clients; 

• Work experience with governmental institutions; 

• Availability of certificates, licenses (if needed). 

 

b. Technical Evaluation:  

 

• Conforming to Terms of Reference requirements; 

• Project Proposal assessment (stages and tentative 

delivery schedule); 
c. Financial Evaluation:  

• Reasonable and competitive market prices; 

• VAT exemption/ The ability to invoice without VAT; 

 

• Payment terms 

 
Rejection of the bids 

The selection of the Bidder will be made on a competitive basis. 

The selection decision will be made by the commission 

consisting of EF representatives and the Beneficiary based on the 

evaluation of the request for quotation in relation to other bids. 

 

The Customer rejects the request for quotation if: 

• the Bidder does not meet the qualification requirements set out 

in the tender documentation; 

 

• the Bidder provided false information regarding the 

requirements of the tender documentation; 

• the Bidder tries to influence the process of assessment; 

 

• the request for quotation does not meet the conditions of the 

tender documentation 

Contract Award 

EF awards the contract(s) (Contract for the goods supply or 

services) according to the principle of "optimal value for 

money". 

IMPORTANT: 

Contract award is the subject to availability of funds.  

 

RFQ Enquires 

All enquires and questions should be sent to:  

nkarapysh@eurasia.org. The deadline for submitting enquires 

– March 11, 2020, 6 pm Kyiv time. 

 

Under EF’s Anticorruption Policy Bidders shall observe the 

highest standard of ethics during the procurement and 

execution of such contracts. EF will reject a Bid if it 

determines that the Bidder recommended for award, has 

engaged in corrupt, fraudulent, collusive, or coercive 

practices in competing for, or in executing, the Contract. 

• Кваліфікація персоналу для виконання вказаних 

робіт; 

• Позитивні відгуки попередніх клієнтів;  

• Досвід роботи з державними установами; 

• Наявність сертифікатів, ліцензій та ін. (у разі 

потреби). 

б. Технічна оцінка:  

 

• Відповідність до вимог технічного завдання; 

• Оцінка Проєктної пропозиції (етапи роботи, 

очікувані терміни виконання);  

в. Фінансова оцінка:  

• Обґрунтована та конкурентна ринкова ціна; 

• Звільнення від ПДВ/Можливість виставляти 

рахунки без ПДВ; 

• Умови оплати 

 

Відхилення конкурсних пропозицій 
Відбір виконавця робіт буде здійснений на конкурсній 

основі. 

Рішення щодо відбору буде прийматися комісією у складі 

представників ФЄ та Набувача на основі оцінки пропозиції 

по відношенню до інших пропозицій. 

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі, коли: 

•            учасник             не         відповідає              

кваліфікаційним            вимогам,              встановленим  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 

Присудження контракту 

ФЄ присуджує контракт (-и) (Контракт на поставку чи 

виконання послуг) відповідно до принципу «оптимальне 

співвідношення ціни і якості». 

ВАЖЛИВО: 

Присудження контракту залежить від наявності коштів.  

Запити та уточнення 

 

Всі запити і уточнення необхідно адресувати:  

nkarapysh@eurasia.org. Кінцевий строк для запитів та 

уточнень – 11 березня 2020 року, 18.00, київський час. 

 

Дотримуючись антикорупційної політики ФЄ, учасники 

повинні дотримуватися високих етичних стандартів при 

участі у процедурі закупівель та виконанні контрактних 

зобов'язань. ФЄ залишає за собою право відхилити 

пропозицію у разі виявлення фактів корупції, підробки, 

змови, примусу при веденні конкурентної боротьби або 

при виконанні контракту. 

  

 

_______________________ 

[insert name  ФИО] 

[insert appointment   должность] 

[insert date   дата] 
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