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1. Базова інформація про проект 
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (далі по тексту 
Замовник) виконує проект за підтримки  ЄС  «Сприяння розвитку торгівлі за 
рахунок сприяння діалогу між представниками громадянського суспільства і 
органами державної влади (Діалог з Сприяння Торгівлі)»  
(EUROPEAID/134433/L/ACT/UA. Promoting Trade Facilitation Through Promoting of 
Dialogue Between Civil Society Actors and Public Authorities (Trade Facilitation 
Dialogue).   Загальною метою проекту є зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і 
НУО щодо визначення і сприяння реалізації заходів політики з сприяння розвитку 
торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для успішної інтеграції України в 
світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.  Конкретні цілі:  

• Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення 
адміністративних і регуляторних заходів, які спрямовані на сприяння 
розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу їхнього 
виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для 
ведення бізнесу умови 

• Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами 
державної влади, спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння 
розвитку торгівлі 

• Зменшення торгових витрат в Україні 
 
2. Обсяг роботи експерта 
1) Ознайомитись з програмними документами проекту та цілями зафіксованими в 
цих документах. 
2) Ознайомитись з досягнутими результатами проекту  за 2014 – 2016 роки. 
3) Провести 2-3 інтерв’ю з експертами та партнерами проекту. 
4) Оцінити ступінь реалізації цілей проекту на час виконання оцінки. 
5) Надати рекомендації щодо покращення результативності діяльності проекту 
відповідно до поставлених цілей. 
6) Для виконання роботи, Замовник в особі керівника проекту надасть експерту 
необхідну для виконання оцінки документацію.  
 
3. Терміни проведення зовнішньої оцінки ходу реалізації Проекту 

Початок оцінювання Крайній термін оцінювання 

лютий 2017 року 31 березня 2017 року 

 
 
 
4. Очікуваний продукт роботи експерта 
 
Замовник очікує від експерта детальний звіт, підготовлений українською та 
англійською мовами. 
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5. Документи, що вимагаються від зовнішнього експерта  

1. Лист зацікавленості повинен містити наступне: 

1.1. П.І.П. 

1.2. Тип організації, назва 

1.3. Адресу. 

1.4. Телефон для контакту (моб., тощо) 

1.5. Електрону пошту. 

1.6. Індивідуальний податковий номер платника податку. 

1.7. Банківські реквізити рахунку організації. 

2. Цінова пропозиція. 

3. Технічна записка має містити таку інформацію:  

3.1. Технічний підхід до організації та проведення зовнішньої оцінки ходу 

реалізації проекту.  

3.2. Робочий план. 

3.3.       Деталізоване резюме експерта. 

6. Подання пропозиції 

Зовнішні експерти з оцінювання ходу реалізації Проекту, надають пропозиції 

українською мовою на аркушах паперу формату A4, надруковані шрифтом 

TimesNewRoman 12-го розміру одинарним інтервалом у відповідності до 

наступних вимог. Пропозиції подаються у електронному форматі із використанням 

програмного забезпечення, сумісного з програмою MS Word. 

Усі пропозиції складаються з трьох окремих документів: 

• Лист зацікавленості. 

• Цінова пропозиція. 

• Технічна записка. 

На лист зацікавленості має бути оригінальний підпис Заявника.  

Усі документи надсилаються на електронну адресу zatirka@ier.kiev.ua до уваги 

Затірки Надії, секретаря Тендерного комітету. Будь-ласка, зазначте  в темі 

електронного листа: «ЗНП №27/16/01/2017». 

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання 

пропозицій. 
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