ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Правління АТ «КІБ»
____________ (Путінцева Т.В.)
№ ____
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1.Текст оголошення
1.1. АТ «КІБ» оголошує про проведення 15 червня 2021 р тендера на створення корпоративного
брендбуку банку.
1.2. Предметом тендеру є найкраща пропозиція по укладенню договору на наступних умовах:
- якість та повнота робіт і послуг, що будуть проведені при створенні корпоративного бренд-буку
банку. Технічне завдання до цієї Тендерної документації зазначене в Додатку №1.1, яка буде
зазначена і в договорі у вигляді Специфікації, підписаному по результатам даного тендеру;
- роботи будуть здійснюватися протягом терміну дії договору відповідно до передбачених
розділів брендбуку;
- платіжні умови договору:
• оплата 100% після поставки,
• оплата здійснюється в національній валюті
• фіксація ціни в гривнях на весь термін дії договору. Якщо ціни будуть вказані в доларах
США або в Євро, то за офіційним курсом НБУ);
- місце і термін виконання зобов'язань: місто Київ, Предславинська 28, АТ «Комерційний
Індустріальний Банк», термін виконання 90 днів;
- гарантійні та сервісні зобов'язання: в договорі повинно бути передбачено гарантійні
зобов’язання по усуненню недоліків після перевірки проекту брендбуку та гарантії їх усунення
відповідно до встановлених строків;
- інші істотні умови договору: обов’язкове зазначення в договорі мінімального переліку розділів
брендбуку та їх наповнення із зазначенням штрафних санкцій за неякісне та невчасне
виконання робіт по договору.
1.3. Учасники тендеру повинні відповідати таким вимогам:
- досвід роботи в області від 3 років;
- наявність ліцензій на графічні програми, що будуть використовуватись для виконання робіт ;
- наявність реєстраційних документів та ліцензій, необхідних для виконання робіт;
- наявність не менше 2-х рекомендаційних листів від організацій, яким були проведені подібні
роботи;
- досвід роботи з банками та фінансовими організаціями буде перевагою.
1.4. Збір заявок, їх обробка та безпосередньо сам тендер буде проходити на електронній торговій
площадці (далі - ЕТП) https://zakupki.prom.ua/commercial/tenders , за наступним регламентом:
31 травня 2021 р - розміщення повідомлення про проведення тендеру на сайті банку та на ЕТП;
01 – 10 червня 2021 р – період уточнення тендерної документації Учасниками у Замовника;
11-14 червня 2021 р – безпосередня подача Учасниками комерційних пропозицій на ЕТП;
15 червня 2021 р – проведення торгів;
16-21 червня 2021 р – розгляд отриманих пропозицій на відповідність умовам тендерної
документації, оголошення Переможця та резервного Постачальника.
1.5. Уповноважений працівник Банку для отримання роз'яснень з технічних питань:
Головастов Олександр Юрійович, адреса електронної пошти: oleksandr.holovastov@cib.com.ua,
телефон: +38 (099) 661 50 09.
1.6. Уповноважений працівник Банку для отримання роз'яснень з організаційних питань:
- Чеботок Євген Олександрович, адреса електронної пошти: yevhen.chebotok@cib.com.ua ,
телефон: (099) 947 6639.

2. Критерій визначення Переможця тендеру.
2.1. При визначенні Переможця використовуються наступні оцінювані показники комерційних
пропозицій:
2.1.1. Вартість робіт та послуг;
2.1.2. Якість портфоліо по завершеним проектам;
2.1.2. Рекомендації від партнерів, проекти яких завершено;
2.1.3. Додаткові критерії: досвід роботи з банками та фінансовими організаціями.
3. Зміст Комерційних пропозицій
3.1. Комерційні пропозиції повинні містити інформацію, необхідну для оцінки показників, зазначених
у п.2 Тендерної документації, у тому числі:
3.1.1. супровідний лист (тендерна пропозиція відповідно до Додатку №1.2) з зазначенням
- повного найменування, короткої довідки про Учасника, що включає в себе опис основних
напрямків діяльності та інфраструктури Учасника;
- відомостей про відповідність вимогам, що пред'являються до Учасників у п.1.3 цієї ТД, у тому
числі про наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт в даному конкурсному проекті;
- відомостей про порядок розрахунків за договором і терміни виконання робіт, можливості
фіксації цін протягом терміну дії договору).
3.1.2. Презентація компанії та зразки реалізованих проектів, активні посилання на портфоліо або на
файлообмінник.
3.1.3. цінову пропозицію у форматі MS Excel відповідно до встановленої форми (Додаток №1.3).
3.1.4. Скановані копії правовстановлюючих документів (в архівному файлі):
- копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України;
- свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
- копія свідоцтва платника ПДВ (якщо контрагент є платником ПДВ);
- дані керівників та засновників (П.І.Б., паспортні дані, (РНОКПП (ІПН)), частка в статутному
капіталі, місце народження, місце проживання) у вигляді таблиці в форматі MS Word.
3.1.5. Рекомендаційні листи (мінімум 2) від організацій, яким були проведені подібні роботи.
4. Інші умови.
4.1. Термін дії умов комерційних пропозицій та укладання договору - до 12 липня 2021.
4.2. Інформація щодо результатів тендерів буде повідомлена учасникам особою, зазначеною в п.1.5

