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ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ №_____
1.Текст оголошення
1.1. АТ «КІБ» оголошує про проведення «18» травня 2021 р. тендера з вибору постачальника на
надання послуг з «Оцінювання захищеності комп'ютерних систем та мережі Банку, у тому числі шляхом
моделювання дій зовнішнього проникнення». Місце проведення: м. Київ, вул. Предславинська, 28.
1.2. Предметом тендеру є найкраща пропозиція по укладенню договору на наступних умовах:
повна відповідність переліку робіт по об’єктам дослідження, що визначені у Технічному
завданні до Тендерної документації та викладено у Додатку №1;
оптимальна цінова пропозиція;
термін виконання робіт не перевищує 45 календарних днів;
платіжні умови договору - передоплата 50% та остаточний розрахунок 50% протягом 10
робочих днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт.
1.3. Учасники тендеру повинні відповідати таким вимогам:
-

досвід роботи в області надання аналогічних послуг у банківському та корпоративному секторі
не менше 3-х років;
наявність не менше 3-х позитивних листів-відгуків за останні 3 роки від контрагентів;
наявність кваліфікованого штатного персоналу, що має сертифікати OSCP,CEH та CISM;
наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт.

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:
06 травня 2021 р - розміщення повідомлення про проведення тендеру на сайті банку та на ЕТП;
06 – 13 травня 2021 р – період уточнення тендерної документації Учасниками у Замовника;
14-17 травня 2021 р – безпосередня подача Учасниками комерційних пропозицій на ЕТП;
18 травня 2021 р – проведення торгів;
19 -21 травня 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:
Котельчук Володимир Ігорович, адреса електронної пошти: volodymyr.kotelchuk@cib.com.ua,
телефон: 044-290-79-00.
Кавунець Людмила Олександрівна, адреса електронної пошти: liudmyla.kavunets@cib.com.ua,
телефон: 044-290-79-00.
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. цінові критерії;
2.1.2. ступінь відповідності вимогам і умовам, зазначеним в п. 1.2 і 1.3

2.2. Замовником буде визначено основного Переможця та резервного, про що обидва учасника будуть
повідомлені.
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. Конкурсну пропозицію у форматі MS Excel відповідно до Додатку №2;
3.1.2. скановані копії правовстановлюючих документів (в архівному файлі):
витяг з ЄДРЮОФОПГФ;
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 Excel.
3.1.3. скановані листи-відгуки від контрагентів;
3.1.4. Довідка про наявність кваліфікованого штатного персоналу Додаток №3.
3.1.5. Сканована копія Тендерної пропозиції Додаток №4.
3.2 Загальна вартість послуг вказується з/без ПДВ в залежності від наявної системи оподаткування
Учасника. Якщо учасник є платником ПДВ, а пропозиція надана без ПДВ (чи навпаки), така пропозиція
не буде прийнята до розгляду.
4. Інші умови
4.1. Термін дії умов комерційних пропозицій та укладання договору - до «30» червня 2021 р. ;
4.2. Інформація щодо результатів тендеру буде повідомлена учасникам особою, зазначеною в п.1.6.;
4.3. З метою коректної оцінки остаточних комерційних пропозицій всіх/кожного із учасників Банком
може бути затребувано додаткову інформацію, або актуалізовану, відповідно до результатів тендеру,
комерційну пропозицію.

