
 

 

 

 

Технічне завдання щодо надання консультаційних послуг для 
цілей покращення процесів закупівель та визначення критеріїв 
для відбору технологічного рішення для закупівельного циклу. 
 

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 урядування в Україні та запровадження 
кращих світових практик у сферах електронних закупівель, відкритих даних та 
електронних послуг. Послуги за даним проєктом надаватимуться третій особі, 
Реципієнту. 
 

2. Мета завдання  
 
 

- покращити закупівельні практики спираючись на сучасні найкращі практики, 
зокрема, але не обмежуючись, з точки зору юридичних аспектів при розробці 
технологічних рішень, де в подальшому бенефіціарним власником є держані 
агенції; 

- автоматизувати закупівельний процес та потребує експертизи у критеріях відбору 
технологічного рішення 

  
3. Обсяг робіт  

 
• Провести перегляд та аналіз політики та процедур закупівель Реципієнта, 
провести вибірковий аналіз (3-4 проекти) закупівель, здійснених протягом 2018 – 2020 
років з точки зору дотримання процедур та ефективності процесу; 
• У відповідності до найкращих практик особливо у галузі закупівель у 
неприбуткових організацій запропонувати Реципієнту рекомендації з покращення 
процедур, політики та практик закупівель; 
• Згідно затверджених пропозицій Реципієнта підготувати оновлений документ 
політики, процедур та по’язаних до них зразків та додатків; 
• Провести аналіз архітектури та поточного стану використання технологічних 
систем у закупівельному процесі, разом із Реципієнтом визначити больові точки та 
вимоги до майбутнього стану та функціоналу технологічного рішення;  
• Після затвердження вимог та майбутнього стану Реципієнтом надати 
огбрунтовану рекомендацію стосовно критеріїв вибору технологічного рішення для 
автоматизації процесу закупівель та запропонувати щонайменше 3 потенційних 
технологічних рішень, які відповідають визначеним критеріям (без проведення технічних 
та комерційних переговорів та конкурсного відбору). 
 

 
4. Очікувані терміни проведення дослідження 

 
Очікуваний загальний строк на виконання - до 3 місяців 
Орієнтовний період надання послуг: 18 січня - 18 квітня 2021 року. 
 

5. Географія досліджень  
 

Київ, Україна 
 

6. Критерії відбору та 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 Реципієнта, на основі оцінки пропозиції по відношенню до інших 
заявок/пропозицій та базуючись на принципі «ціна-якість». 

Участь у конкурсі можуть приймати юридичні та фізичні особи, або фізичні особи – 
підприємці, що мають підтверджений позитивний досвід у аналізі та розробці 
стратегічних напрямків та у закупівлях. 
 
Перевага надаватиметься учасникам, у складі команди яких наявні експерти, що будуть 
залучені до даного проєкту (інформація щодо орієнтовної команди ключових дослідників 
по даному проєкту і резюме кожного з них має бути наданим), з: 
 

● досвідом у закупівлях;  
● досвідом проведення конкурсів/тендерів за кошти міжнародної технічної 

допомоги та донорів нерезидентів; 
● досвідом в сфері використання інформаційних систем/платформ у закупівлях. 

 
 

7. Очікувані результати  
 

 
✓ Переглянута та проаналізована поточна Політика Закупівель, проведений 

детальний аналіз 3-5 найбільших закупівельних проектів 2018 – 2019 років;   
✓ Надані рекомендації покращення політики та процедур Реципієнта даного 

проєкту згідно з найкращими світовими практиками (зокрема у галузі 
неприбуткових організацій);  

✓ Проведений перевипуск Політики Закупівель, визначені примірники нових 
процедур та зразків;     

✓ Проведений «Як Є» аналіз (аналіз поточного стану) застосування технологій у 
процесі закупівель та визначені галузі для покращення, разом з тим визначені та 
затверджені вимоги до технології («майбутній стан»); 

✓ Надані виважені та обґрунтовані рекомендації критеріїв відбору технологічного 
рішення та запропоновані списки мінімум трьох наявних технологічних рішень на 
ринку, які відповідають визначеним критеріям, базуючись на затверджених 
вимогах Реципієнта.   

 


