
Appendix I. Terms of Reference 
 

I.1. Description and scope of services  

Logistic services purchased under this procurement cover several areas of NIRAS’ activities defined below. 
Specific lists and scope of services to be provided will be indicated in a specific logistic request (call-off notice), 
prepared for each order. The quality of services shall meet the general and specific requirements defined in 
paragraph I.2 and I.3. 
As the part of tender, the tenderer shall confirm compliance of services to be provided with general and 
specific requirements by submitting Form-6. Compliance with service quality requirements. Failure to comply 
with the requirements or failure to provide true and relevant information by the tenderer will cause rejection 
the submitted tender. 
The documents and business processes services provision are described under section "I.4. Business processes 
of services". 
Logistic services to be provided on the whole territory of Ukraine, including villages and remote areas. List of 
partners (paragraph I.5) will give an overview of the possible geographical coverage of service provision. 
 

I.1.1. Business trips and activities for NIRAS team (app. 15% of the contract). 

To provide support to Hromadas, members of NIRAS’ team may have business trips to Hromadas or participate 
in events organised for NIRAS’ team countrywide. Logistic services to be provided for such activities are 
described in Table A1. 

Table A1. Logistic services to be provided for business trips and events for NIRAS’ team 

Type of services Upper limits (excl. events in 
Kyiv) 

Upper limits (for events in Kyiv) 

Transportation services by public 
transport 

Not higher than 2nd class Not higher than 2nd class 

Transportation services – Transfers:   

     Cars (4 passenger seats) UAH 12 per km UAH 12 per km 

     Minibus (minimum 19 seats) UAH 24 Per km UAH 24 Per km 

     Waiting time UAH 300 Per hour UAH 300 Per hour 

Accommodation:   

Accommodation in Kyiv UAH 1500 per night per pax UAH 1500 per night per pax 

Accommodation in oblast centres (except 
Kyiv) 

UAH 1000 per night per pax - 

Accommodation (other locations) UAH 800 per night per pax - 

Catering services during events:   

     Lunch in Lunch-box UAH 80,00 per pax UAH 100,00 per pax 

     Lunch in café UAH 110,00 per pax UAH 110,00 per pax 

     Coffee-break UAH 75,00 per pax per break UAH 90,00 per pax per break 

     Dinner UAH 170,00 per pax UAH 200,00 per pax 

 Rent of premises for event UAH 800,00 per hour UAH 800,00 per hour 
 

 
 

I.1.2. Trainings delivered by NIRAS to Hromadas (app. 85% of the contract) 

NIRAS delivers trainings for representatives of all partner Hromadas (staff, decision-makers, civil society and 
other stakeholders) on creation of proper Administrative Service Centers.  
Trainings to be delivered either in Hromadas or in nearby settlements /rayon centers/oblast centers. The list of 
Hromadas for which trainings are to be delivered is defined under the Chapter I.5 of the ToR. 
There are four types of trainings (table A2) each with different scope of logistic services to be provided – see 
table A2, A3). 

Table A2. Type and main characteristics of training 

Training Duration (days) 
Number of 
trainings* 

Average 
number of 

trainers per 
training 

Estimated total 
number of 

participants 

Module 1-2** 1 (fixed) 130 1 2 490 

Module 3** 1 (fixed) 130 1 2 391 

Module 4 2 (fixed) 90 1 1 234 

Module 5 3 (average, may vary from2 to 5) 90 2 3874 

*Number of trainings is estimated. Actual number of trainings may differ by joining or splitting participants 
from several Hromadas in larger/smaller groups. 
**Module 1-2 and Module 3 is usually delivered by one trainer during two days in a row. 
 



The estimated total number of participants of all trainings is 9989 persons. 
 

Table A3. List of services provided for each training: 

Type of services Upper limits Comment on scope 

Transportation   

Transportation services: travel by 
public transport 

Not higher than 2nd class Provided for each trainer 

Accommodation of trainer 
 
 

UAH 1500 per night 
(Accommodation in Kyiv) 

Provided for each trainer 
 
 UAH 1000 per night 

(Accommodation in oblast centres 
(except Kyiv)) 

UAH 800 per night 

(Accommodation (other 
locations)) 

Catering  Provided for training 
participants and trainers 

Lunch, one of:  1 lunch per training day. One 
type of lunch should be used 

     Lunch-box UAH 80,00 per pax 

     Lunch in café UAH 110,00 per pax 

Coffee-break UAH 75,00 per pax per break 2 coffee breaks per training 
day 

Rent of premises for events*   

Rent of premises for events UAH 800,00 per hour UAH 800,00 per hour 

* services to be provided occasionally on demand  

 

I.2. General requirements for the Services  

 

Table C1. General Requirement 

Code General requirements Загальні вимоги 

C1.1 
Offered services must meet all quality 
requirements regardless of where they are 
provided. 

Запропоновані послуги мають відповідати всім 
визначеним вимогам щодо якості незалежно від 
місця їх надання 

C1.2 
Tenderer must be ready to provide services 
countrywide according to logistic requests 
received from NIRAS. 

Учасник повинен бути готовим надати послуги на 
території всієї країни відповідно до логістичних 
заявок, отриманих від NIRAS 

C1.3 
Tenderer must be ready to handle at least 80 
logistic requests per month and provide 
services according to them 

Учасник повинен бути готовий опрацьовувати 
щонайменше 80 логістичних заявок на місяць та 
надавати послуги відповідно до них. 

C1.4 

Tenderer must be ready to appoint a 
responsible manager for handling of each 
logistic request. 
 

Учасник повинен бути готовий призначити 
менеджера, відповідального за опрацювання 
кожної логістичної заявки.  

C1.5 

Tenderer must be ready to provide services 
according to Business processes described in 
chapter I.4.: to use documents templates, 
meet all deadlines, etc. 

Учасник повинен бути готовий надавати послуги 
відповідно до бізнес-процесів, описаних у розділі 
I.4: використовувати шаблони документів, 
дотримуватись визначених термінів та ін. 

C1.6  

Provision of services is accompanied by 
related services: 

- 24/7 support to NIRAS and/or travelers 
by phone during a period of service 
provision; 

- Elaboration of routes and service details 
for each logistic request; 

- Preparation of itinerary for every traveller 

Всі послуги супроводжуються наданням супутніх 
послуг: 

-  підтримка NIRAS та/або подорожуючого у 
режимі 24/7 через телефон впродовж періоду 
надання послуги; 

- розробка маршруту та детальної інформації 
щодо кожної логістичної заявки; 

- підготовка маршрутних листів для кожного 
подорожуючого 

C1.7 

Services shall be provided considering cost 
limits indicated in tables A1, A3. If no limits 
are defined for services in the above-
mentioned tables, the limits may be stated in 
the logistic request by NIRAS. 

Послуги повинні надаватись з урахуванням лімітів 
вартості, вказаних у таблиці А1, А3. Якщо для 
вищезазначених послуг не вказано ліміт вартості, 
він може бути встановлений NIRAS  у запиті на 
логістичні послуги. 



C1.8 
Services shall be provided according to the 
scope and range, indicated in the logistic 
request. 

Послуги надаються в асортименті та кількості, які 
вказуються у запиті на логістичні послуги. 

C1.9 
Services shall be provided in time. Services 
provided with delay will not be accepted and 
paid by NIRAS. 

Послуги повинні надаватись вчасно. Послуги, не 
надані вчасно не будуть прийняті та оплачені 
NIRAS. 

 

I.3. Specific requirements for Services  

Specific requirements, depending on the type of services, are defined below. 

I.3.1. Accommodation services  

Accommodation services refers to the provision of overnight accommodation in appropriately equipped rooms. 
Minimum quality requirements for accommodation: 

− one room per person, i.e no shared rooms (unless otherwise stated in the logistics request); 
− availability of a single or double bed in the room;  
− the room has its own bathroom (shower or bath) and toilet; 
− availability of hot water in the bathroom; 
− presence of a window in the room; 
− availability of working heating (during the heating season) and air conditioning in the room; 
− availability of a set of bedding and bed linen: mattress and mattress pad, pillow, blanket, extra 
blanket, bed cover, sheet, duvet cover, pillowcase; at least 2 towels per guest; 
− clean rooms without a sharp unpleasant smell; 

 
Restrictions: 

− bookings in motels and hotels for truckers is not allowed. 
 

I.3.2. Transportation services by public transport 

Transportation services by public transport refers to booking and/or purchasing of tickets and their delivery to 
travellers 
Minimum quality requirements for transportation services by public transport: 

− travel by land transport not higher than 2nd class should be used (other options should be always 
agreed with NIRAS before booking/purchasing); 
− only transport operators with appropriate license for passenger transportation services should be 
involved for services provision; 
− the fastest route with not more than 2 changes; 
− tickets booked/purchased should not include any additional services (as meals, drinks etc). Bed linen in 
train tickets is an exemption; 
− any third-party commission for tickets buying services cannot be included in price of tickets. 
 

If possible, following options should be chosen: 
− transport connection without night changes (24:00-05:00); 
− transport connection with no more than one change; 
− arrival to destination not later than 9 pm. 

 
Other terms of transportation services by public transport provision: 

− Contractor (hereinafter Contractor refers to Successful Tenderer who will be contracted to provide 
services under this Tender) may communicate with a traveler on travel options; 

− all tickets available for online payment should be purchased; 
− if some tickets are not available for online payment, travelers may purchase them on their own. 
Contractor is encouraged to provide at least booking of such tickets.  
− if some tickets are not available for online payment or booking, Contractor should inform traveller about 
available travel options in the itinerary letter. 

 

I.3.3. Transportation services by Transfer  

Transfer refers to transportation services provided by individual vehicle with a driver according to the ordered 
route, or car rental. 
Minimum quality requirements for transportation services by transfer: 

− only operators with appropriate license for passenger transportation services can be involved for 
services provision; 
− only drivers with valid driver licenses and other relevant documents can be involved; 
− compulsory vehicle insurance and insurance of passengers in each vehicle must be valid during the 
period of service provision; 
− only properly functioned vehicles can be used; 
− vehicles shall be equipped with all necessary devices according to road rules and regulations of the 
country they will be used for travel; 
− vehicles shall have functioning seatbelts in all seats; 
− driver must wear seatbelt at all times when driving the car; 



− drivers shall never exceed the speed limit; 
− cars shall be of Standard Class C/D or better, minivans – Mercedes Sprinter or better; 
− in case of technical malfunction of the vehicle another properly-functioned vehicle should be provided in 
the shortest period. 

 

I.3.4. Catering services  

Catering services refer to organization of lunch or/and coffee-breaks or/and dinners according to logistic 
request. 
Minimum quality requirements for catering services: 

− only high-quality food products shall be used during catering; 
− fresh food and freshly prepared dishes shall be offered during catering; 
− all food provided during catering shall be produced, stored and served with observance of sanitary 
norms defined by the legislation; 
− lunch can be served in café or other catering facility or delivered in lunch-boxes; 
− menu for catering should be agreed with NIRAS in advance (not later than 4 (four) days before start of 
event);  
− when possible, catering facility should be located no more than a 15-minute walk away from the place 
of training delivery; 
− the number of servings should correspond to the number of participants and trainers (according to 
logistic request); 
− lunch in catering facility should include: starter, salad, main course, drinks (juice / compote / tea / 
coffee); 
− lunch provided in lunch-boxes should include: salad, main course, drinks (juice / compote / tea / 

coffee); 
− coffee-break should include at least two types of dessert/snacks/fruits, tea/coffee and water; 
− during coffee-breaks and in case lunches are provided in lunch boxes, antiseptic for hands should be 
provided. 

 
Requirements for the period when restriction and/or corona quarantine measures apply: 

− desserts and snacks should be provided in individual packing; 
− catering staff should wear face mask and have a sanitizer available during the whole time of catering; 
− catering staff should employ proper hand hygiene (washing hands regularly with hot water and soap); 
− safe distance between the catering representatives and the training participants should be ensured 
during catering (at least 1.5 meters); 
− other safety measures (to be identified by NIRAS). 
 

I.3.5. Provision of premises for event  

Provision of premises for event refers to rent of conference room or other premises according to the type of 
event. 
Minimal quality requirements: 

− premises should have enough space to ensure comfort and safe work of the number of people identified 
by the logistic request; 
− premises should have enough natural and / or lamplight; 
− premises should be equipped with furniture (chairs according to the number of participants), projector, 
screen, laptop, clicker, microphone and loudspeakers, flipchart and flipchart paper, markers; 
− premises should have free WiFi network with internet connection; 
− premises should have specific place for coffee-breaks; 
− premises should be equipped with functioning heating and cooling equipment. 

I.4. Business processes of services 

Logistic services are provided based on logistic request. Logistic requests are prepared for each single event, 
organized by NIRAS. Process of logistic service provision foresees close communication between NIRAS and 
Contractor. List and contacts of logistic specialists involved in service provision should be provided to NIRAS 
after contract signature. Any changes of logistic specialists  involved in service provision should be agreed with 
NIRAS.   

Stages of logistic service provision: 

1. Logistic request with a complete list of services to be provided is sent by NIRAS not later than 10 (ten) 
business days before service to be provided. Logistic request should include exhaustive data on scope, 
conditions and place of service provision. 
2. Preliminary budget, menu (if applicable), draft of itinerary (if applicable) are sent to NIRAS not later than 6 
(six) business days before service to be provided. All the prices to be included to the preliminary budget should 
reflect the minimum prices available for the services. 
3. During 2 (two) business days after preliminary budget with other documents are received, NIRAS confirms 
or negotiates the budget and proposed services. 
4. NIRAS may change logistic request not later than 4 (four) business days before service to be provided. 



5. Final version of menu (if applicable), itinerary letter (if applicable) with all bookings, tickets etc., details of 
other services (if applicable) are sent to NIRAS and/or traveller not later than 4 (four)  business days before 
service to be provided. 
6. 24|7 support is provided to NIRAS and/or traveller during the service provision period. 
7. Invoice, act of acceptance of provided services, final budget with complete package of documents 
confirming service provision (according to the chapter I3.5) are furnished to NIRAS during 15 (fifteen) business 
days after services are provided/ event is finished. 
8. NIRAS reserves the right to check the quality and range of provided services in any possible way and 
neither to accept nor pay for services provided in violation of preliminary budget or/and quality criteria. 
9. Client is checking documents furnished by Contractor and either accept services and sign the act of 
acceptance (in case complete package of documents is furnished, documents are without mistakes and reflect 
real services of proper quality provided) or provide reasonable refusal to accept services. 
10. Services are paid against invoice within 15 (fifteen) business days after the act of acceptance is signed by 
NIRAS. 
11. Exchange of documents mentioned in this Chapter is carried out using e-mail communication. Originals and 
relevant copies of documents shall be furnished to NIRAS together with the act of acceptance of provided 
services. 
 
Templates of documents (request for logistic services, budget, itinerary letter) to be used in service provision 
process are defined in the annexes to the contract. They may be modified on the contract signing stage 
without losing the content. 

I.4.1. Documents confirming service provision 

After the service provision, the following documents are to be submitted to NIRAS as described in Table D1. 

D1. List of documents to be furnished after the services are provided. 
 

# List of documents Перелік документів 

1. General documents on service provision / Загальні документи про надання послуг* 

1.1. Invoice 
Act of acceptance of provided services 
Final budget 
Itinerary (for transportation services by public transport 
only) 

Рахунок 
Акт наданих послуг 
Фінальний кошторис 
Маршрутний лист (лише при замовленні 
транспортних послуг) 

2. Supporting documents: documents of third parties (providers of services) confirming that services are 
provided**/ Супровідні документ: документи третіх сторін (надавачів послуг), які підтверджують 

надання послуг** 

2.1. For Accommodation services / Для послуг розміщення 

 Invoice 
Act of acceptance of provided services 
Payment order  
Registration documents of the hotel 

Рахунок 
Акт наданих послуг 
Платіжне доручення 
Реєстраційні документи готелю 

2.2. For Transportation services (by public transport) / Для транспортних послуг (громадський 
транспорт) 

 Electronic tickets  Електронні квитки 

2.3. Transfer services (transfers) / Для транспортних послуг (трансфери) 

 Invoice 
Act of acceptance of provided services 
Payment order 
Registration documents 

Рахунок 
Акт наданих послуг 
Платіжне доручення 
Реєстраційні документи 

2.4. For Catering services / Для послуг кейтерингу 

 Invoice 
Act of Acceptance of provided services/Delivery note 
Menu 
Payment order 
Registration documents of the catering company 
Photos of scope and the processes of catering 

Рахунок 
Акт наданих послуг / Накладна 
Меню 
Платіжне доручення 
Реєстраційні документи 
Фотофіксація кейтерингу (асортимент та процес) 

2.5. Premises for events / Для послуг оренди приміщень для заходів 

 Invoice 
Act of acceptance of provided services 
Payment order 
Registration documents 

Рахунок 
Акт наданих послуг 
Платіжне доручення 
Реєстраційні документи 

*All the documents are provided in originals, signed and stamped by the Contractor. 
**All the documents are provided in copies and should be approved by the signature and a stamp of the 
Contractor. 
 

I.5. List of partner Hromadas (AH) 

 



Region 
Cod
e of 
AH 

Name of AH Name of AH (ukr) Address (ukr) 

Cherkasy 462 Khlystunivka 
Хлистунівська сільська 
об'єднана територіальна 
громада 

19533, Черкаська обл.,Городищенський р-н, 
с. Хлистунівка,вул.Центральна,1 

Cherkasy 469 Vilshana Вільшанська селищна рада 
19523, Черкаськаобл., Городищенськийр-н, 
смт Вільшана, вул. Шевченка,190 

Cherkasy 484 
Shevchenkov
e 

Шевченківська об’єднана  
територіальна  громада 

20214, Черкаська обл., Звенигородський р-н, 
с.Шевченкове, пров. Пирогова, 2 

Cherkasy 563 Ladyzhynka 
Ладижинська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

20382, Черкаська обл., Уманський р-н, с. 
Ладижинка, вул. Шкільна, 2 

Cherkasy 585 Sokolivka 
Соколівська об’єднана 
територіальна громада 

19253, Черкаська обл., Жашківський р-н, с. 
Соколівка, вул. Вишнева, 20 

Cherkasy 596 Medvedivka 
Медведівська об’єднана 

територіальна громада 

20930, Черкаська обл., Чигиринського р-н, с. 

Медведівка, вул. Б. Хмельницького, 44 В 

Cherkasy 689 Helmiaziv 
Гельмязівська об’єднана 
територіальна громада 

19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. 
Гельмязів, вул. Центральна, 1 

Chernihiv 467 Ivanivka 
Іванівська  сільська  
об’єднана  територіальна  
громада 

15562, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 
с. Іванівка, вул. Дружби, 88 

Chernihiv 628 Oster 
Остерська об’єднана  
територіальна  громада 

17044, Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. 
Остер, вул. Незалежності, 21 

Chernihiv 693 Kholmy 
Холминська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

15331, Чернігівська обл., Корюківський р-н, 
смт Холми, вул. Спортивна, 9 

Chernihiv 744 Ichnia 
Ічнянська міська об’єднана 
територіальна громада 

16703, Чернігівська область, Ічнянський 
район, м. Ічня, пл. Т. Г. Шевченка, 1 

Chernivtsi 472 Klishkivtsi 
Клішковецька   сільська 
об'єднана   територіальна   
громада 

60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. 
Клішківці, вул. Головна, 66 

Chernivtsi 479 Berehomet 
Берегометська селищна 
об’єднана   територіальна   
громада 

59233, Чернівецька обл., Вижницький р-н, 
смтБерегомет, вул. Центральна, 20 

Chernivtsi 519 Mahala 
Магальська сільська об’єднана 
територіальна громада 

60313, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, 
с. Магала вул. Г. Нандріша, 61 

Chernivtsi 529 Mamalyha 

Мамалигівська сільська 

об'єднана територіальна 
громада 

60364, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, 
с. Мамалига, вул. Головна, 79 

Chernivtsi 645 Ostrytsia 
Острицька сільська об'єднана 
територіальна громада 

60520, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. 
Остриця, вул. Зелена, 1 

Chernivtsі 478 Voloka 
Волоківська   об’єднана   
територіальна   громада 

60413, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. 
Волока, вул. Александрі(Гагаріна), 31А 

Chernivtsі 709 Hlyboka 
Глибоцька селищна об’єднана 
територіальна громада 

60400, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт 
Глибока, вул. Шевченка, 1 

Dnipropetro
vsk 

460 
Malomykhaili
vka 

Маломихайлівська сільська 
рада 

53612, Дніпропетровська обл., Покровський 
р-н, с.Маломихайлівка, вул. Центральна,28 

Dnipropetro
vsk 

509 Lychkove  Личківська сільська рада 
48253, Дніпропетровська обл., 
Магдалинівський р-н, с. Личкове, вул. 
Центральна, 58А 

Dnipropetro
vsk 

526 Sofiivka 
Софіївська селищна  рада 
об’єднана територіальна 
громада 

53100, Дніпропетровська обл., Софіївський р-
н, смт Софіївка, вул. Шкільна, 19 

Dnipropetro
vsk 

578 Verbky 
Вербківська об’єднана 
територіальна громада 

51453, Дніпропетровська обл., 
Павлоградський р-н, с. Вербки, вул. 
Матросова, 20 

Dnipropetro
vsk 

582 
Pereshchepy
ne 

Перещепинська міська 
об’єднана територіальна 
громада 

51220, Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, м. Перещепине, вул. 
Шевченка, 42. 

Dnipropetro
vsk 

604 Mezhyrich 

Межиріцька сільська 

об’єднана територіальна 
громада 

51473, Дніпропетровська обл., 

Павлодарський р-н, с. Межиріч, вул. Шкільна, 
4 А 

Dnipropetro
vsk 

625 Rozdory 
Роздорська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

52532 Дніпропетровська обл., 
Синельниківський р-н, смт. Роздори, вул. 
Горького, 1А 

Dnipropetro
vsk 

630 
Hrechani 
Pody 

Гречаноподівська об’єднана 
територіальна громада 

53732, Дніпропетровська обл., Широківський 
р-н, с. Гречані Поди, вул. Степова, 1 



Dnipropetro
vsk 

658 
Chervonohry
horivka 

Червоногригорівська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

53283, Дніпропетровська обл., Нікопольський 
р-н, смт Червоногригорівка, вул. Ярмарочна, 
31а/1 

Dnipropetro
vsk 

684 Pishchanka 
Піщанська об’єднана 
територіальна громада 

51217, Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, смт Меліоративне, вул. 
Молодіжна, 29 

Dnipropetro
vsk 

701 
Pershotraven
sk 

Першотравенська міська рада 
52800, Дніпропетровська обл., м. 
Першотравенськ вул. Кобзаря, 15А 

Ivano-
Frankivsk 

493 Spas 
Спаська сільська об’єднана 
територіальна громада 

77624, Івано-Франківська обл., 
Рожнятівський р-н, с. Спас, вул. Січових 
стрільців, 85А 

Ivano-
Frankivsk 

515 Yabluniv 
Яблунівська селищна рада 
об’єднана територіальна 
громада 

78621, Івано-Франківська обл., Косівський р-
н, смт. Яблунів, вул. Лісова, 5 

Ivano-
Frankivsk 

562 Olesha 
Олешанська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

78040, Івано-Франківська обл., Тлумацький 
р-н, с. Олеша, вул. Грушевського, 121 

Ivano-
Frankivsk 

714 Novytsia 
Новицька сільська об’єднана 
територіальна громада 

77360, Івано-Франківська обл., Калуський р-
н, с. Новиця, вул. Шевченка, 71 

Ivano-
Frankivsk 

747 Vygoda 
Вигодська селищна об’єднана 
територіальна громада 

77552, Івано-Франківська обл., Долинський 
р-н, селище Вигода, вул. Данила Галицького, 
75 

Kharkiv 525 
Nova 
Vodolaha 

Нововодолазька об'єднана 
територіальна громада 

63202, Харківська область, смт Нова 
Водолага, вул. Донця Григорія, 14 

Kharkiv 528 Lozova 
Лозівська міська об’єднана 
територіальна громада 

64602, Харківська обл., Лозівський р-н, м. 
Лозова, вул. Михайла Грушевського, 2 

Kharkiv 541 
Velykyi 
Burluk 

Великобурлуцька селищна 
об’єднана територіальна 
громада  

62602, Харківська обл., Великобурлуцький р-
н, смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 40 

Kharkiv 589 Chuhuiv 
Чугуївська міська об’єднана 
територіальна громада  

63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. 
Старонікольська, 37 

Kharkiv 595 Zachepylivka 
Зачепилівська об’єднана 
територіальна громада 

64400, Харківська обл., Зачепилівський р-н, 
смт Зачепилівка, вул. Центральна, 56 

Kharkiv 784 Izium 
Ізюмська об'єднана 
територіальна громада 

64305, Харківська обл., Ізюмський р-н, м. 
Ізюм, вул. Соборна, 50 

Kharkiv 796 Staryi Saltiv 
Старосалтівська селищна 
об'єднана територіальна 
громада 

62560, Харківська обл., Вовчанський р-н, смт 
Старий Салтів, вул. Перемоги, 14 

Kherson 46 Vysokopillia Високопільська  ОТГ 
74000, Херсонська обл., Високопільській р-н, 
смт Високопілля, вул. Визволителів, 100 

Kherson 494 Kostiantynivka 
Костянтинівська об’єднана 
територіальна громада 

74640, Херсонська обл., Горностаївський р-н, 
с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 66а 

Kherson 554 Yuvileine 
Ювілейна об’єднана 
територіальна громада  

75126, Херсонська обл., Олешківський р-н, с. 
Ювілейне, вул. Соборна, 17 

Kherson 561 Hryhorivka 
Присиваська об’єднана 
територіальна громада 

75240, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. 
Григорівка, вул. Пушкіна, 20 

Kherson 575 Hola Prystan 
Голопристаньска міська 
об’єднана територіальна 
громада 

75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, 
вул. Каштанова, 4 

Kherson 599 Velyki Kopani 
Великокопанівська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

75131, Херсонська обл., Олешківський р-н, с 
Великі Копані, вул. Карла Маркса, 58 

Kherson 603 Chornobaivka 
Чорнобаївська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

75024, Херсонська обл., Білозерський р-н, с 
Чорнобаївка, вул. Покровська, 40Б 

Kherson 629 Liubymivka 
Любимівська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

74822, Херсонська обл., Каховський р-н, смт 
Любимівка, вул. Центральна, 38 

Kherson  671 
Askania-
Nova  

Асканія-Нова селищна 
об’єднана територіальна 
громада  

75230, Херсонська обл., Чаплинський р-н, 
смт Асканія-Нова, вул. Соборна, 2 

Khmelnytskyi 466 Volochysk 
Волочиська міськаоб’єднана 
територіальна громада 

31200, Хмельницька обл., Волочиськийр-н, м. 
Волочиськ, вул. Незалежності, 86 

Khmelnytskyi 617 Netishyn 
Нетішинська міська об’єднана 
територіальна громада 

30100, Хмельницька обл., Славутський р-н, 
м. Нетішин, проспект Курчатова, 1/1 

Khmelnytskyi 670 Viitivtsi 
Війтовецька селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

31256, Хмельницька обл., Волочиський р-н, 
смт Війтівці, вул. Героїв України, 10Г 



Khmelnytskyi 764 Hrytsiv 
Грицівська селищна об’єднана 
територіальна громада 
створена 

30455, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, 
смт Гриців, вул. Шевченка, 2 

Khmelnytskyі 521 Dunaivtsi 
Дунаєвецька селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

32413, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, 
смт Дунаївці, вул. Чорновола, 19 

Khmelnytskyі 534 Kolybaivka 
Колибаївська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

32370, Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Колибаївка, вул. 
Володимирська, 2А 

Kirovohrad 546 Adzhamka 
Аджамської сільська об’єднана 
територіальна громада  

27620, Кіровоградська обл., Кіровоградський 
р-н, с. Аджамка, вул.Центральна, 65 

Kirovohrad 567 Pryiutivka 
Приютівська об’єднана 
територіальна громада 

28034, Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, смт Приютівка, вул. 
Шкільна, 4 

Kirovohrad 661 Dmytrivka 
Дмитрівська об’єднана 
територіальна громада 

27422, Кіровоградська обл., Знам‘янський р-
н, с. Дмитрівка, пл. Перемоги, 4 

Kyiv 501 Fastiv 
Фастівська міська об’єднана 
територіальна громада 

08500, Київська обл., м. Фастів, площа 
Соборна, 1 

Kyiv 516 Hrebinky 
Гребінківська об’єднана 
територіальна громада 

08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт 
Гребінки, вул. Київська, 91/2 

Kyiv 583 Obukhiv 
Обухівська міська об’єднана 
територіальна громада 

08703, Київська обл., м. Обухів, вул. 
Каштанова,13 

Kyiv 735 Vasylkiv 
Васильківська міська 
об’єднана територіальна 
громада 

08600, Київська обл., м. Васильків, вул. 
Покровська, 5  

Kyiv 737 Kalynivka 
Калинівська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт 
Калинівка, вул. Центральна, 57/3. 

Lviv 496 Hlyniany 
Територіальна громада міста 
Глиняни 

80720, Львівська обл., Золочівський р-н, м. 
Глиняни, вул. Шевченка, 38 

Lviv 507 Davydiv 
Давидівська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

81151, Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с. Давидів, вул. Незалежності, 1А 

Lviv 512 Murovane 
Мурованська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

81120, Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с. Сороки-Львівські, вул. Польова,65 

Lviv 559 Rava-Ruska 
Рава-Руська міська об’єднана 
територіальна громада  

80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м. 
Рава-Руська, вул. Ярослава Мудрого, 3 

Lviv 566 Khodoriv 
Ходорівська об’єднана 
територіальна громада 

81750, Львівська обл., Жидачівський р-н, м. 
Ходорів, вул. Грушевського, 46. 

Lviv 568 Brody 
Бродівська міська 
територіальна громада 

80600, Львівська обл., Бродівський р-н, м. 
Броди, вул. І. Франка, 41 

Lviv 616 
Kamianka-
Buzka 

Кам’янка-Бузька міська 
об’єднана територіальна 
громада 

80400, Львівська обл., Кам’янка-Бузький 
район, м. Кам’янка-Бузька, вул. 
Незалежності, 20А 

Lviv 642 Trostianets  
Тростянецька сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

81614, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. 
Тростянець, вул. Зелена, 2. 

Lviv 683 Shchyrets 
Щирецька селищна об’єднана 
територіальна громада 

81160, Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
смт Щирець, вул. П. Адермаха, 6 

Lviv 702 Voiutychi  
Воютицька сільська об’єднана 
територіальна громада 

81453, Львівська обл., Самбірський р-н, с. 
Воютичі, вул. Шкільна, 21 

Lviv 778 Babyna 
Бабинська сільська об’єднана 
територіальна громада 

81455, Львівська обл., Самбірський р-н, с. 
Бабина, вул. Шевченка, 4 

Lviv 791 Solonka 
Солонківська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

81131, Львівська обл, Пустомитівський р-н, с. 
Солонка, вул. Центральна, 1 

Mykolayiv 606 Mostove 
Мостівська сільська об’єднана 
територіальна громада 

56470, Миколаївська обл., Доманівський р-н, 
с. Мостове, вул. Степова 11 

Mykolayiv 637 
Kamianyi 
Mist 

Кам’яномостівська сільська 
об’єднана територіальна 

громада 

55232, Миколаївська обл., Первомайський р-
н, с-ще Кам’яний Міст, вул. Заводська,1Г 

Mykolayiv 660 Kutsurub  
Куцурубська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

57550, Миколаївська обл., Очаківській р-н, с 
Куцуруб, вул. Очаківська, 126 

Mykolayiv 682 Blahodatne 
Благодатненська сільська 
об’єднана територіальна 
громада  

55325, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, 
с. Благодатне, вул. Ювілейна, 16. 

Mykolayiv 686 Prybuzhzhia 
Прибузька об’єднана 
територіальна громада 

56445, Миколаївська обл., Доманівський р-н, 
с. Прибужжя, вул. Акмечетська, 50 



Mykolayiv 792 RadisnyiSad 
Радсадівська об’єднана 
територіальна громада 

57160, Миколаївська обл., Миколаївський р-
н, с-ще Радісний Сад, вул. Миру,5 

Odesa 485 Shabo 
Шабівська сільська об’єднана 
територіальна громада 

67770, Одеська обл., Білгород-Дністровський 
р-н, с. Шабо, вул. Центральна, 63 

Poltava 495 
Mala 
Pereshchepy
na  

Малоперещепинська 
об’єднана територіальна 
громада 

39320, Полтавська обл., Новосанжарський р-
н, с. Мала Перещепина, вул. Клименка, 13Б 

Poltava 588 Opishnia 
Опішнянська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

38164, Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт 
Опішня, вул. Перемоги, 3 

Poltava 620 Pishchane 
Піщанська сільська об’єднана 
територіальна громада 

39701, Полтавська область, Кременчуцький 
район, с. Піщане, вул. Київська, 137 

Poltava 648 
Novi 
Sanzhary 

Новосанжарська об’єднана 
територіальна громада 

39300, Полтавська обл., Новосанжарський р-
н, селище Нові Санжари, вул. Незалежності, 
34/7 

Rivne 564 Stare Selo 

Старосільська сільська 

об'єднана територіальна 
громада 

34210, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. 
Старе Село, вул. Б. Хмельницького, 48  

Rivne 590 Varash 
Вараська міська об’єднана 
територіальна громада.  

34400, Рівненська область, м. Вараш, 
мікрорайон Будівельників, 25/1, приміщення 
№ 104 

Rivne 759 Stepan 
Степанська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

34560, Рівненська обл., Сарненський р-н, смт 
Степань, майдан Незалежності, 1 

Rivne 761 Diadkovychi 
Дядьковицька сільська 
об'єднана територіальна 
громада 

35361, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. 
Дядьковичі, вул. Млинівська, 33А 

Sumy 476 Okhtyrka 
Охтирська міська об'єднана   
територіальна   громада 

42700,Сумська обл.,Охтирськийр-н, м. 
Охтирка, вул. Незалежності, 5 

Sumy 555 Kyrykivka 
Кириківська селищна 
об’єднана територіальна 
громада  

42831, Сумська обл., Великописарівський р-
н, смт Кириківка, вул. Широка, 12 

Sumy 622 Buryn 
Буринська міська об’єднана 
територіальна громада 

41700, Сумська обл., Буринський р-н, м. 
Буринь, вул. Д. Бєдного, 6 

Sumy 667 Lebedyn 
Лебединська міська об’єднана 
територіальна громада 

42200, Сумська обл., Лебединський р-н, м. 
Лебедин, вул. Тараса Шевченка,26 

Sumy 697 Duboviazivka  
Дубов`язівська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

41655, Сумська обл., Конотопський р-н, с. 
Сім`янівка, вул. Центральна,64 

Sumy 712 
Chernechchy
na 

Чернеччинська об’єднана 
територіальна громада  

42744, Сумська обл., Охтирський р-н, с. 
Чернеччина, вул. Готеляка, 1 

Ternopil 483 Berezhany 
Бережанська  об’єднана  
територіальна  громада 

47501, Тернопільськаобл., м.Бережани, вул. 
Банкова, 3 

Ternopil 486 Pidvolochysk 
Підволочиська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

47800, Тернопільська обл., Підволочиський 
р-н, смт Підволочиськ, вул. Данила 
Галицького, 35 

Ternopil 572 Zolotyi Potik 
Золотопотіцька селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

48451, Тернопільська обл., Бучацький р-н, 
смт. Золотий Потік, вул. Данила Галицького, 
124 

Ternopil 687 Ternopil 
Тернопільська міська 
об’єднана територіальна 
громада 

46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. 
Князя Острозького, 6. 

Vinnytsia 539 Khmilnyk 
Хмільницька міська об’єднана 
територіальна громада  

22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. 
Хмільник, вул. Столярчука, 10 

Vinnytsia 592 Dashiv 
Дашівська селищна об’єднана 
територіальна громада  

22740, Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт 
Дашів, вул. Горького, 9 

Vinnytsia 641 Babchyntsi 
Бабчинецька сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

24132, Вінницька обл., Чернівецький р-н, с. 
Бабчинці, вул. Незалежності, 1А 

Vinnytsia 680 Vendychany 
Вендичанська селищна 
об’єднана територіальна 
громада   

24032, Вінницька обл., Могилів-Подільський 
р-н, смт Вендичани, вул. Соборна, 55 

Vinnytsia 706 Nemyriv 
Немирівська міська об’єднана 
територіальна громада  

22800, Вінницька обл., Немирівській р-н, м. 
Немирів, вул. Соборна, 26 

Vinnytsia 710 Stryzhavka 
Стрижавська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

23210, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт 
Стрижавка, вул. 40-річчя Перемоги,7 

Vinnytsia 733 Kovalivka 
Ковалівська об’єднана 
територіальна громада 

22830, Вінницька обл., Немирівський р-н, 
село Ковалівка, вул. Центральна, 2а 



Volyn 463 Liuboml 
Любомльська міська об’єднана 
територіальна громада  

44300, Волинська обл., Любомльський р-н, 
м.Любомль, вул.Б.Хмельницького,6 B 

Volyn 532 Horokhiv 
Горохівська міська об'єднана 
територіальна громада 

45700, Волинська область, Горохівський 
район, м. Горохів, вул. Шевченка, 14 

Volyn 601 Povorsk 
Поворська сільська об’єднана 
територіальна громада 

45050, Волинська область, Ковельський р-н, 
с. Поворськ, вул. Київська, 39 

Volyn 624 Lypyny 
Липинська сільська об’єднана 
територіальна громада 

45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. 
Липини, вул. Центральна, 7 

Volyn 639 Turiisk 
 Турійська селищна об’єднана 
територіальна громада 

444800, Волинська обл., Турійський р-н, смт 
Турійськ, майдан Центральний, 1 

Volyn 773 Kovel 
Ковельська міська об’єднана 
територіальна громада 

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. 
Незалежності, 73 

Zakarpattia 474 
VelykyiBerez
nyi 

Великоберезнянська селищна  
об'єднана   територіальна   
громада 

89000, Закарпатська обл., 
Великоберезнянський р-н, смт Великий 
Березний, вул.Шевченка,12 

Zakarpattia 477 Polyana 
Полянська сільська об'єднана 
територіальна громада 

89313, Закарпатська обл., Свалявський р-н, 
с. Поляна, вул. Духновича, 63 

Zakarpattia 503 Vyshkovo 
Вишківська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

90454, Закарпатська обл., Хустський р-н, смт 
Вишково, пл. Центральна, 1 

Zakarpattia 656 Baranyntsi 
Баранинська сільська 
об’єднана територіальна 
громада  

89425, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 
с. Баранинці, вул. Фізкультурна, б/н 

Zakarpattia 719 Kolochava 
Колочавська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

90043, Закарпатська область, Міжгірський 
район, с. Колочава, вул. Шевченка, 78. 

Zaporizhzhia 498 
Mala 
Bilozerka  

Малобілозерська сільська 
рада  

71670, Запорізька область, Василівський р-н, 
с. Мала Білозерка, вул. Центральна 1 

Zaporizhzhia 511 Melitopol Мелітопольська міська рада 
72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Чернишевського, 26 

Zaporizhzhia 556 Mykhailivka 
Михайлівська сільська 
об’єднана територіальна 
громада  

70030, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. 
Михайлівка, вул. Слободчикова,13 

Zaporizhzhia 565 Dniprorudne 
Дніпрорудненська міська 
об'єднана територіальна 
громада 

71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. 
Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, 11 

Zaporizhzhia 626 Dolynske 
 Долинська сільська об’єднана 
територіальна громада 

70420, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. 
Долинське, вул. Шкільна, 5А 

Zaporizhzhia 634 Stepnohirsk 
Степногірська селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

71611, Запорізька обл., Василівський р-н, 
смт. Степногірськ, вул. Шкільна, 24 

Zaporizhzhia 774 Polohy 
Пологівська об’єднана 
територіальна громада 

70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. І. 
Чеберка, 70/пров. В. Жуковського, 10 

Zhytomyr 506 Nova Borova 
Новоборівська селищна 
об’єднана територіальна 
громада  

12114, Житомирська обл., Хорошівський р-н, 
смт Нова Борова, вул. Незалежності, 9А 

Zhytomyr 597 Hryshkovtsi 
Гришковецька селищна 
об’єднана територіальна 
громада 

13337, Житомирська обл., Бердичівський р-н, 
смт Гришківці, вул. Червоний Промінь, 4 

Zhytomyr 602 Korostyshiv 
Коростишівська об’єднана 
територіальна громада 

12501, Житомирська обл., Коростишівський 
р-н, Коростишів, вул. Соборна, 18 

Zhytomyr 769 Barashi 
Барашівська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

11255, Житомирська область, Ємільчинський 
район, с. Бараші, вул. Героїв Майдану, 10 

 
 
 
 
  



   

 

   

 

Appendix II. Draft of Contract 

 
Contract No ______ 

for Provision of Logistics Services  

 

___________ 2020 

 

ДОГОВІР № _______ 
про  надання послуг 

матеріально-технічного супроводу заходів 
 
від ___________ 2020 року 

This Contract for Provision of Logistic Services (the “Contract”) 

is entered into between 

 

NIRAS Sweden AB, a legal entity established under the Swedish 

law in force, that operates in Ukraine on the basis of the 

Certificate No. 300 dated March 26, 2019 (with changes as of 

20.05.2020) on the accreditation of the contractor of   the U-

LEAD project (program) of technical assistance "U-LEAD with 

Europe:Ukraine– Local Empowerment, Accountability and 

Development Programme - component 2: Creation of 

Administrative Services Centres and raising awareness of the 

population about local self-government", funded by the 

European Union, and is executed in accordance with the 

Framework Contract between the Government of Ukraine and 

the Commission of the European Communities (ratified with the 

Statement by Law of Ukraine dated 03.09.2008 No 360-VI) and 

the financing Contract "U-LEAD with Europe: Ukraine – Local 

Empowerment, Accountability and Development Programme", 

Contract ENI / 2016 / 376-097 dated 18.08.2016 and Framework 

Contract dated November 28, 2018 No. 15/001444, located at: 

M. Grinchenko street, 4, 2nd floor, Kyiv in the person of the 

Project Coordinator of the Organization Domanska Natalia 

Andriivna, acting in Ukraine on the basis of the Power of Attorney 

dated Feb 20, 2020, hereinafter referred to as the “Client”, 

 

and 

 

Цей Договір про надання послуг матеріально-технічного 
супроводу заходів («Договір») укладений між 
 
NIRAS Sweden AB, є юридичною особою, створеною за 

законодавством Швеції, що діє в Україні на підставі 

Свідоцтва № 300 від 26.03.2019 р. (зі змінами 20.05.2020) 

про акредитацію виконавця проєкту (програми) 

міжнародної технічної допомоги «U-LEAD з Європою: 

програма для України з розширення прав і можливостей 

на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» за 

Компонентом 2 «Створення центрів надання 

адміністративних послуг та підвищення поінформованості 

населення про місцеве самоврядування», що фінансується 

Європейським Союзом, та виконується в рамках Рамкової 

Угоди між Урядом України та Комісією Європейських 

Співтовариств та Угоди про фінансування «U-LEAD з 

Європою: програма для України з розширення прав і 

можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» 

(контракт ENI/2016/376-097 від 18.08.2016 та Рамковий 

договір від 28.11.2018 № 15/001444), адреса: м. Київ, 

вул. Миколи Грінченка, 4, 2-й поверх, в особі 

координатора проєкту Доманської Наталії Андріївни, що 

діє в Україні на підставі довіреності від 20 лютого 2020 р. 

тут і надалі – Замовник,  

 
та 

______________ 
represented by  
______________ 
hereinafter referred to as the “Contractor” 
together are called Parties, and each one separately – Party  

_________________ 
в особі 
______________ 
тут і надалі – Виконавець,  
усі разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона 
 



   

 

   

 

1. Introduction and Documents that form the integral 
part of this Contract 

1. Вступ та документи, які є невід’ємною 
частиною Договору 

1.1. The Contractor undertakes to provide logistic services 
(hereinafter the “Services”) in accordance with the terms and 
conditions of this Contract and its Annexes. 

1.1. Виконавець зобов'язується надати для Замовника 
послуги матеріально-технічного супроводу заходів (далі – 
Послуги) відповідно до умов цього Договору та Додатків 
до нього. 

1.2. The following documents consitute an integral part of this 
Contract:  

1.2.1. Requirements on quality of services (Annex 1);  
1.2.2. Limits on services price (Annex 2); 
1.2.3. Size of Contractors’ fee (Annex 3); 
1.2.4. Template of logistic request (Annex 4); 
1.2.5. Template of preliminary budget (Annex 5); 
1.2.6. Template of itinerary (Annex 6); 
1.2.7. Template of final budget (Annex 7); 
1.2.8. List of documents to confirm provided services 

(Annex 8); 
1.2.9. List of logistic specialists (Annex 9) 

1.2. Додатки, зазначені нижче, є невід'ємною 
частиною цього Договору, а саме:  

1.2.1. Вимоги щодо якості послуг (Додаток 1); 
1.2.2. Ліміти на окремі види логістичних послуг 

(Додаток 2); 
1.2.3. Розмір комісії за послуги (Додаток 3); 
1.2.4. Форма логістичної заявки (Додаток 4); 
1.2.5. Форма попереднього кошторису  (додаток 

5); 
1.2.6. Форма маршрутного листа (додаток 6); 
1.2.7. Форма фінального кошторису  (додаток 7); 
1.2.8. Перелік документів для підтвердження 

надання послуг (додаток 8); 
1.2.9. Список логістичних фахівців (Додаток 9). 

1.3. Procurement of services under the Contract is carried out 
at the expense of the Technical Assistance Project № 3722-03 
"U-LEAD with Europe: a program for Ukraine on empowerment 
at the local level, accountability and development - component 
2: Creation of centers for the provision of administrative services 
and awareness raising the population of local self-government" 
registered with the Ministry of Economic Development and Trade 
of Ukraine (registration card No. 3722-02 dated March 26, 
2019), and corresponds to the category (type) of the goods 
specified in the procurement plan of the aforementioned 
international technical assistance project. The said project is 
being implemented under of the Framework Contract between 
the Government of Ukraine and the Commission of the European 
Communities of September 3, 2008. (Law of Ukraine dated 
September 3, 2008, No. 360-VI); Contracts on financing U-LEAD 
with Europe: a program for Ukraine on empowerment at the local 
level, accountability and development. 

1.3. Закупівля послуг за Договором здійснюється за 
рахунок коштів проєкту міжнародної технічної допомоги 
№3722-03 «U-LEAD з Європою: програма для України з 
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку – компонент 2: Створення центрів 
надання адміністративних послуг та підвищення 
поінформованості населення про місцеве 
самоврядування» (реєстраційна картка проєкту №3722-
03 від 19.05.2020р.), та відповідає категорії (типу) 
товарів, зазначених у плані закупівель вказаного вище 
проєкту міжнародної технічної допомоги. Даний проєкт 
реалізується в рамках Рамкової Угоди між Урядом України 
та Комісією Європейських Співтовариств та Угоди про 
фінансування «U-LEAD з Європою: програма для України 
з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку» (контракт ENI/2016/376-097 від 
18.08.2016 та Рамковий договір від 28.11.2018 № 
15/001444). 

1.4. Since the Client purchases Services from the Contractor 
for the implementation of the above-mentioned international 
technical assistance project in accordance with the above-
mentioned Contracts and the Procedure for the Engagement, Use 
and Monitoring of International Technical Assistance, approved 
by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 
February 15, 2002 No. 153 (153-2002-п) "On Creation of a 
Unified System for the Involvement, Use and Monitoring of 
International Technical Assistance", as well as in accordance with 
clause 3.2 of Article 3 of the Tax Code of Ukraine, the cost of 
such goods, works and services shall be exempted from the 
value added tax. Due to this, the Client pays to the Contractor 
the cost of the Services without VAT. 

1.4. Оскільки послуги, що замовляються Замовником 
у Виконавця, замовляються для виконання згаданого 
проєкту міжнародної технічної допомоги, відповідно до 
зазначеної вище угоди та Порядку залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 лютого 2002 р. N 153 ( 153-2002-п ) "Про 
створення єдиної системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги", а також 
відповідно до пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу 
України, вартість таких товарів, робіт і послуг 
звільняється від податку на додану вартість. В зв`язку з 
цим, Замовник сплачує Виконавецю вартість Послуг без 
ПДВ. 

1.5. To certify its right to tax benefits in accordance with 
international agreements of Ukraine, the Client shall provide the 
Contractor with the following documents: 

1.5.1. A copy of the registration card of the international 
technical assistance project, within the 
framework of which Client has purchased 
Services, certified by the seal of the project 
implementor ; 

1.5.2. A copy of the procurement plan certified by the 
seal of the project implementor  

1.5. На засвідчення свого права на податкові пільги 
відповідно до міжнародних договорів України, Замовник 
надає Виконавцю такі документи:  

1.5.1. Засвідчену печаткою виконавця проєкту 
копію реєстраційної картки проекту 
міжнародної технічної допомоги, в рамках 
якого здійснено закупівлю послуг, і який 
виконується Замовником;  

1.5.2. Засвідчену печаткою виконавця проєкту  
копію плану закупівлі. 

1.6. Any changes in tax status or changes in documents 
confirming the Client right to tax advantages, the Client is 
obliged to immediately notify the Contractor in writing. 

1.6. Про будь-які зміни свого податкового статусу або 
зміни в документах, що підтверджують право Замовника 
на податкові пільги, Замовник зобов’язаний негайно 
письмово повідомити Виконавця. 

2. Subject of the contract 2. Предмет договору 

2.1. The Client entrusts and the Contractor undertakes 
obligations to provide logistic services (hereinafter referred to as 
Services): organization of business trips, presentations, 
trainings, seminars and other events (hereinafter - Events). 

2.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе 
зобов'язання з надання послуг матеріально-технічного 
супроводу заходів: робочих поїздок, презентацій, 
тренінгів, семінарів й інших заходів (тут і далі «Заходи»).  



   

 

   

 

2.2. Services provided under the Contract include: 
2.2.1. Organization of transportation services by public 

transport; 
2.2.2. Organization of transportation services-transfer; 
2.2.3. Organization of accommodation services; 
2.2.4. Organization of catering services; 
2.2.5. Provision of premises for events;  
2.2.6. Other services. 

2.2. Послуги, що надаються в рамках даного договору 
включають: 

2.2.1. Організація перевезення громадським 
транспортом; 

2.2.2. Організація трансферу; 
2.2.3. Організація послуг з розміщення; 
2.2.4. Організація кейтерингових послуг; 
2.2.5. Організація оренди приміщень для заходів; 
2.2.6. Інші послуги. 

2.3. Related services provided together with services defined 
in clause 2.2. include: 

2.3.1. Elaboration of routes and details for each trip;  
2.3.2. Preparation of itinerary for every traveler;  
2.3.3. Provision of 24/7 support to travelers during a trip 

regarding the needs and / or risks that arise 
during a trip. 

2.3. Супутні послуги, які надаються одночасно із 
послугами, визначеними у пункті 2.2. включають: 

2.3.1. Розробку маршруту та логістичних деталей 
щодо  кожного заходу; 

2.3.2. Підготовку маршрутного листа для кожного 
подорожуючого; 

2.3.3. Надання телефонної підтримки Замовнику 
та/або подорожуючим у режимі 24/7  
протягом періоду надання послуг.  

2.4. Scope and range of services to be provided is indicated 
in logistic request (call-off notice), prepared for each order 
(according to the procedure described in Chapter 4). 

2.4. Асортимент та обсяг логістичний послуг, які 
повинні надавати, визначаються у запиті на логістичні 
послуги, який складається на кожне замовлення 
(відповідно до процедури, описаної у Розділі 4). 

2.5. Services provided under the Contract must meet quality 
requirements listed in Annex 1. 

2.5. Послуги, що надаються в рамках цього договору 
повинні відповідати вимогам щодо якості, визначеним у 
Додатку 1 до Договору. 

3. Contract Price  3. Вартість контракту 

3.1. Maximum value of services to be provided under the 
Contract is ______________________ EUR, excl. VAT *.  

3.1. Максимальна вартість послуг, що надаються в 
рамках цього договору складає ___ Євро без ПДВ*. 

3.2. According to Clause 197.11 of Art. 197 of the Tax Code 
of Ukraine, operations on the supply of goods and services in the 
customs territory of Ukraine and the importation into the 
customs territory of Ukraine of goods as international technical 
assistance provided in accordance with international Contracts of 
Ukraine, the consent for the binding of which is provided in 
accordance with the procedure established by law, are exempt 
from taxation. Therefore the cost of services should be given 
without VAT. 

3.2. Відповідно ст. 197.11  Податкового Кодексу 
України, операції із постачання товарів та послуг на 
митній території України та ввезення на митну територію 
України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка 
надається відповідно до міжнародних договорів України, 
згода на обов’язковість яких надана у встановленому 
законодавством порядку, звільняються від 
оподаткування. Відповідно, вартість всіх послуг 
вказується без ПДВ 

3.3. To calculate the equivalent contract cost in UAH, the 
following currency rate shall be applied: the EUR/UAH exchange 
rate as stated by the National Bank of Ukraine on the last day of 
tender submission. 

3.3.  Для визначення гривневого еквіваленту 
загальної вартості договору використовується наступний 
валютний курс: обмінний курс євро/гривня Національного 
банку України на дату завершення подання тендерних 
пропозицій. 

4. The procedure of services provision and payments 4. Порядок надання  послуг та розрахунків 

4.1. Client does not guarantee that value of services to be 
ordered under the Contract will be equivalent to the amount 
defined in clause 3.1. Services are ordered and paid based on 
logistic requests. 

4.1. Замовник не гарантує замовлення послуг на всю 
суму, вказану у п. 3.1. Замовлення та оплата послуг 
здійснюються на основі логістичних заявок. 

4.2. The cost of services under this Contract includes the cost 
of directly provided services, specified in paragraph 2.2., as well 
as a fee for the services of the Contractor. 

4.2. Вартість послуг в рамках даного договору включає 
вартість безпосередньо наданих послуг, вказаних у п. 
2.2., а також комісію за послуги Виконавця. 

4.3. The cost of directly provided services may not exceed the 
limits set by the Client and specified in Annex 2 to this Contract 
(unless otherwise agreed by the Parties). The cost of directly 
provided services may not include additional fees, service fees 
or other payments. 

4.3. Вартість безпосередньо наданих послуг не може 
перевищувати лімітів, встановлених Замовником та 
вказаних у додатку 2 до цього договору (якщо інше не 
погоджено Сторонами). Вартість безпосередньо наданих 
послуг не може включати додаткових комісій, сервісних 
зборів чи інших платежів. 

4.4. The rate of the Contractor fee is specified for each type 
of services and is defined in Annex 3 to this Contract. 

4.4. Розмір комісії за послуги Виконавця для кожного 
виду послуг визначений у Додатку 3 до цього Договору. 

4.5. The Client may not pay any other payments than those 
specified in paragraphs 4.2-4.4 to the Contractor. 

4.5. Замовник не може сплачувати Виконавцю жодних 
інших виплат, аніж вказаних у п. 4.2 -4.4.  

4.6. The Client may not make advance payments. 4.6. Замовник не може сплачувати авансових платежів. 

4.7. Services are provided according to a logistic request 
prepared by the Client according to the template (Annex 4) and 
furnished to Contractor no later than 10 (ten) business days 
before services to be provided. Logistic request should include 
exhaustive data on scope, conditions and place of service 
delivery. 

4.7. Послуги надаються на підставі логістичної заявки, 
яку Замовник готує відповідно до шаблону (Додаток 4) та 
надсилає Виконавцю не пізніше ніж за 10 (десять) 
робочих днів до дати надання послуг. Логістична заявка 
повинна містити вичерпну інформацію про обсяг, умови та 
місце надання послуг. 



   

 

   

 

4.8. Contractor prepares preliminary budget, menu (if 
applicable), draft of itinerary (if applicable) based on logistic 
request and furnishes these documents to the Client not later 
than 6 (six) business days before the service is to be 
rovided. Preliminary budget and itinerary is to be prepared 
according to templates (Annex 5 and 6). All the prices to be 
included to the preliminary budget should be in accordance with 
minimum prices available including all the discounts. 

4.8. На основі логістичної заявки Виконавець складає 
попередній кошторис, меню (у випадку замовлення 
кейтерингових послуг), чернетку маршрутного листа (у 
випадку замовлення транспортних послуг) та надсилає їх 
Замовнику не пізніше ніж за 6 (шість) робочих днів до 
дати надання послуг. Попередній кошторис та 
маршрутний лист готуються відповідно до зразків 
(Додаток  5, Додаток 6 відповідно). Всі ціни, вказані у 
попередньому кошторисі повинні відповідати мінімальним 
доступним на ринку цінам та враховувати  знижки. 

4.9. Within 2 (two) business days after preliminary budget 
with other documents are received, the Client confirms or 
negotiates the budget and proposed services. Changes to the 
scope or range of services should be documented. 

4.9. Впродовж 2-х (двох) робочих днів після отримання 
попереднього кошторису та інших документів, Замовник 
підтверджує бюджет та за потреби уточнює/обговорює 
пропозицію Виконавця. Всі зміни до обсягу чи 
асортименту послуг повинні бути задокументовані. 

4.10. The Client may change logistic request not later than 4 
(four) business days before service to be provided. 

 

4.10. Замовник має право вносити зміни до запиту на 
логістику не пізніше ніж за 4 (чотири) робочі дні до 
початку надання послуг. 

4.11. Final version of menu (if applicable), itinerary (if 
applicable) with all bookings, tickets etc., details of other 
services (if applicable) are sent by Contractor to Client and /or 
traveler not later than 4 (four)  business days before services 
are to be provided.  

4.11. Остаточна версія меню, маршрутного листа з 
усіма квитками та бронюванням, деталей надання інших 
послуг надсилається Виконавцем Замовнику та/або 
подорожуючому не пізніше ніж за 4 (чотири) робочі дні до 
початку надання послуг.  

4.12. Contractor provides 24|7 support to the Client and/or 
traveller by phone during the service provision period.  

 

4.12. Виконавець надає підтримку Замовнику та/або 
подорожуючому у режимі 24/7 у період надання послуг в 
телефонному режимі 

4.13. Contractor furnishes Client invoice, act of  acceptance, 
final budget (according to the template in Annex 7) together 
with complete package of documents confirming service delivery 
(according to the Annex 8) during 15 (fifteen) business days 
after services are delivered/ event is finished. 

4.13. Виконавець передає Замовнику рахунок, акт 
виконаних робіт, фінальний кошторис (за формою згідно 
Додатку 7)  та повний пакет документів, які 
підтверджують надання послуг (відповідно до переліку, 
визначеному у додатку 8)  впродовж 15-ти (п’ятнадцяти) 
робочих днів після завершення Заходу чи надання послуг. 

4.14. Client reserves the right to check the quality and range 
of provided services and neither to accept nor pay for services 
provided in violation of preliminary budget or/and the terms of 
the Contract. 

4.14. Замовник залишає за собою право перевіряти 
асортимент та якість наданих послуг та не приймати і не 
оплачувати послуги, надані з порушенням попереднього 
бюджету чи цього договору. 

4.15. Client verifies the documents furnished by Contractor and 
either accepts services and signs the act of acceptance (if the 
complete package of documents is furnished, the documents are 
without mistakes and reflect real services of proper quality 
provided) or provides reasonable refusal to accept services. 

4.15. Замовник розглядає документи, подані 
Виконавцем і або приймає послуги та  підписує акт 
наданих послуг (якщо документи подані Виконавцем у 
повному обсязі, не містять помилок та відображають 
фактично отримані послуги Замовником належної якості), 
або надає вмотивовану відмову прийняти послуги. 

4.16. Services are paid against invoice in 15 (fifteen) business 
days after act of acceptance of provided services is signed by the 
Client. 

4.16. Замовник оплачує послуги впродовж 15-ти 
(п’ятнадцяти) робочих днів з моменту підписання акту 
наданих послуг. 

4.17. Payments are made in UAH by bank transfer to the 
following bank account of the Contractor:  

4.17. Оплата здійснюється у національній 
валюті України банківським переказом на банківський 
рахунок Виконавця: 

4.18. If the Client has substantiated claims regarding the scope 
and / or quality of services provided by the Contractor, the Client 
has the right to pay only for the services actually received and / 
or services that were provided in accordance with the quality 
requirements specified in this Contract. 

4.18. Якщо у Замовника є обґрунтовані претензії щодо 
обсягу та/або якості послуг, наданих Виконавцем, 
Замовник має право оплатити лише фактично отримані 
послуги та/або послуги, які були надані відповідно до 
якісних вимог, визначених цим Договором. 

4.19. Exchange of documents mentioned in this Chapter is 
carried out using e-mail communication. Originals and copies of 
documents shall be delivered by the Contractor to the Client 
together with the act of acceptance (according to the clause  
4.13). The Contractor pays for the services related to delivery of 
documents at his own expense. 

4.19. Обмін документами згаданими у цьому розділі 
відбувається з використанням електронної пошти. 
Оригінали та паперові копії документів Виконавець 
передає Замовнику разом з актом наданих послуг 
(відповідно до п.4.13). Виконавець оплачує за власний 
рахунок послуги, пов’язані з доставкою документів. 

4.20. By mutual agreement, the parties may make changes to 
the templates of documents used in the provision of services. 
Such changes do not require changes to the contract, but must 

be agreed by both parties by emails. Changing templates should 
not lead to a change in the content of the form or reduce the 
amount of information specified in it. 

4.20. За взаємною згодою сторони можуть вносити 
зміни до шаблонів документів, які використовуються при 
наданні послуг. Такі зміни не потребують внесення змін 

до договору, але повинні бути погоджені обома сторонами 
через електронну пошту. Зміна шаблонів не може 
призводити до зміни змісту форми, зменшення обсягу 
інформації, що в ній вказується. 

4.21.  Contractor involves logistic specialists to the execution 
of the Contract, defined in the Annex 9 to the Contract. 

4.21. Виконавець залучає до виконання даного 
договору логістичних фахівців, список та контакти яких 
вказані у Додатку 9 до Договору. 

4.22.  Any changes to the list of logistic specialists, involved in 
the Contract execution, must be approved by the Client in 
written. 

4.22. Зміна логістичних фахівців, залучених до 
виконання договору, та їх список відбувається лише за 
письмовим погодженням Замовника.  



   

 

   

 

4.23. In the invoice, act of acceptance of provided services, 
preliminary and final budget, the Client is obliged to indicate 
separately the cost of services actually provided and the amount 
of commission for services. 

4.23. В рахунку, акті наданих послуг, попередньому та 
фінальному кошторисах Виконавець зобов’язаний 
вказувати окремо вартість фактично наданих послуг та 
суму комісії за послуги. 

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. The Contractor has the following rights: 
5.1.1. To request and receive exhaustive information for 

services provision from the Client; 
5.1.2. To receive information according to templates in 

due time from the Client; 
5.1.3. To receive payment for services accepted by the 

Client.   

5.1. Виконавець має право: 
5.1.1. Запитувати та отримувати від Замовника 

вичерпну інформацію, необхідну для 
надання послуг; 

5.1.2. Отримувати від Замовника інформацію за 
визначеними шаблонами та у визначені 
терміни; 

5.1.3. Отримувати оплату за прийняті Замовником 
послуги. 

5.2. The Contractor has the following obligations: 
5.2.1. To define and furnish the Client with contacts of 

4 logistic specialists responsible for the Contract 
execution (defined in Annex 9); 

5.2.2. To agree with the Client any changes of logistic 
specialists involved in the Services provision; 

5.2.3. To provide services in a timely manner, of the 
appropriate level of quality, taking into account 
cost limits and other conditions of this Contract; 

5.2.4. To appoint a logistics specialist responsible for 
handling of each logistics request; 

5.2.5. To prepare and provide the Client with a complete 
package of documents to confirm the provision of 
services, including documents of third parties - 
service providers; 

5.2.6. To change the volume, range, cost of the 
Services specified in the Budget only with the 
written consent of the Client; 

5.2.7. In the event of a change in the scope and / or 
specification of the Services at the request of the 
Client, timely and / or within a reasonable time 
to notify service providers and take all measures 
to reduce penalties and / or reimbursements of 
any nature; 

5.2.8. To provide services to the Client in accordance 

with all logistics requests, regardless of the 
location of the Event; 

5.2.9. To enter into all transactions with contractors for 
the provision of Services on the terms most 
favorable to the Client; 

5.2.10. Make timely payments to service providers; 
5.2.11. To adhere to the confidentiality of information 

on the activities of the Client. 

5.2. Виконавець приймає на себе наступні 
зобов'язання: 

5.2.1. Визначити та передати Замовнику контакти 
щонайменше 4-х логістичних фахівців, які 
будуть залучені до виконання даного 
договору (у Додатку 9); 

5.2.2. Узгоджувати із Замовником зміну 
логістичних фахівців, залучених до 
надання послуг; 

5.2.3. Надавати послуги вчасно, належного рівня 
якості, з урахуванням вартісних лімітів та 
інших умов даного Договору; 

5.2.4. Призначати логістичного фахівця, 
відповідального за опрацювання кожної 
логістичної заявки; 

5.2.5. Готувати та надавати Замовнику повний 
пакет документів для підтвердження 
надання послуг, в тому числі і документи 
третіх сторін –надавачів послуг; 

5.2.6. Проводити зміну обсягу, асортименту, 
вартості зазначених у Кошторисі Послуг 
лише за письмовою згодою Замовника; 

5.2.7. У випадку зміни обсягу та/або специфікації 
Послуг за запитом Замовника, вчасно 
та/або у розумний строк повідомляти 

надавачів послуг та вживати усіх заходів 
для зменшення штрафних санкцій та/або 
відшкодувань будь-якого характеру, 
пов’язаних зі зміною обсягу та/або 
специфікації Послуг;  

5.2.8. Надавати послуги Замовнику за всіма 
логістичними заявками, незалежно від 
місця проведення Заходу; 

5.2.9. Укладати усі правочини з контрагентами 
щодо надання Послуг на умовах, найбільш 
вигідних для Замовника; 

5.2.10. Своєчасно здійснювати розрахунки із 
постачальниками послуг; 

5.2.11. Дотримуватися конфіденційності 
інформації щодо діяльності Замовника.  



   

 

   

 

5.3. Client has the right to: 
5.3.1. Receive services of proper quality in accordance 

with the terms of this Contract; 
5.3.2. Receive from the Contractor timely and detailed 

information on the provision of services; 
5.3.3. Receive documentary evidence of services, their 

cost and payment for all services; 
5.3.4. To check the quality and range of provided 

services 
5.3.5. Not to accept and not to pay for services that 

were provided in violation of the quality 
requirements specified in Annex 1 (unless 
otherwise agreed with the Client in advance); 

5.3.6. Not to accept and not to pay for services that 
were not provided by the Contractor; 

5.3.7. Not to accept and not to pay for services that 

were not provided by the Contractor on time; 
5.3.8. Apply penalties to the Contractor in case of 

breach of the Contract according to Chapter 6. 

5.3. Замовник має право: 
5.3.1. Отримувати послуги належної якості 

відповідно до умов даного договору; 
5.3.2. Отримувати від Виконавця вчасну та 

детальну інформацію щодо надання послуг; 
5.3.3. Отримувати документальне підтвердження 

надання послуг, їх вартості та оплати всіх 
послуг; 

5.3.4. Перевіряти якість, обсяг та асортимент 
наданих послуг; 

5.3.5. Не приймати та не оплачувати послуги, які 
були надані з порушенням вимог якості, 
вказаних у Додатку 1 (якщо інше не було 
погоджено із Замовником завчасно); 

5.3.6. Не приймати та не оплачувати послуги, які 
не були надані Виконавцем; 

5.3.7. Не приймати та не оплачувати послуги, які 
були надані Виконавцем не вчасно; 

5.3.8. Застосовувати до Виконавця штрафні 
санкції у випадку порушень умов договору 
відповідно до Розділу 6. 

5.4. The Client, has the following obligations: 
5.4.1. Provide a logistics request and detailed 

information on the ordered services in advance to 
the Contractor; 

5.4.2. Immediately inform the Contractor about all 
changes in the ordered services; 

5.4.3. Timely pay for the accepted Services according to 
this Agreement. 

5.4. Замовник приймає на себе наступні зобов'язання: 
5.4.1. Завчасно надавати Виконавцю логістичну 

заявку та детальну інформацію щодо 
замовлених послуг; 

5.4.2. Невідкладно інформувати Виконавця про 
всі зміни щодо замовлених послуг; 

5.4.3. Вчасно оплачувати прийняті Послуги 
відповідно до Договору. 

6. RESPONSIBILITY OF PARTIES 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. The Parties shall be liable to the legislation of Ukraine for 
breach of this Contract. 

6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення 
умов даного Договору відповідно до законодавства 
України. 

6.2. In case of refusal of the Contractor to provide catering 
services according to the received logistics request, the Client 
may apply a fine of 50% of the cost of such logistics request to 
the Contractor,  calculated in accordance with the established 
limits. 

6.2. У разі відмови Виконавця надати кейтерингові 
послуги відповідно до отриманого логістичного запиту, 
Замовник може застосовувати до Виконавця штраф у 
розмірі 50% вартості такої логістичної заявки, розахованої 
відповідно до встановлених лімітів. 

  

6.3. The Client has the right not to pay for services that: 
6.3.1. were not requested by the Client; 
6.3.2. were not provided in time; 
6.3.3. do not meet quality requirements stated in Annex 

1 (if other was not approved by the Clent); 
6.3.4. do not meet Preliminary Budget and|or menu if 

changes were not approved by the Client; 
6.3.5. were provided with violation of agreed scope, 

range, price, price limits without prior approval 
by the Client. 

6.3. Замовник залишає за собою право не оплачувати 
за послуги, які: 

6.3.1. не замовлялись Замовником; 
6.3.2. не були надані Замовнику;були надані 

замовнику не вчасно; 
6.3.3. не відповідають  вимогам щодо якості 

послуг викладеним у Додатку 1 (якщо зміна 
в якості не погоджена із Замовником);  

6.3.4. не відповідають попередньому кошторису 
та/або меню якщо зміни не були погоджені 
Замовником; 

6.3.5. надані з порушенням узгодженого обсягу, 
асортименту, ціни, цінових лімітів без 
попереднього погодження із Замовником. 

6.4. In case of non-submission and/or delay in submission of 

a complete package of documents by the Contractor, according 
to item 4.13, the Client has the right not to pay for the services 
received. 

6.4. У разі не подання та/або не вчасного подання 

Виконавцем повного пакету документів, відповідно до п. 
4.13, Замовник має право не оплачувати отримані 
послуги. 

6.5. The Client may initiate the termination of the Contract 
prior to the end of Contract period  in case of systematic breach 
(more than 5 times) of the Contract. 

6.5. У  разі систематичного (більше 5-ти разів) 
порушення умов Договору, Замовник може ініціювати 
дострокове розірвання договору. 

6.6. Payment of penalties doesn’t release the parties from all 
obligations under the Сontract. 

6.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від 
виконання всіх зобов’язань згідно договору. 

7. Force Majeure 7. Форс-мажор 



   

 

   

 

7.1. The Parties shall not be liable for improper fulfillment or 
non-fulfillment of the terms of this Contract in the event that 
such improper fulfillment or non-fulfillment is caused by force 
majeure circumstances, that is, such circumstances which are 
beyond the reasonable control of the Parties and are independent 
of their will. The parties agreed to consider the following 
circumstances as force majeure: hostilities in the country of the 
event; earthquakes, floods, tornadoes, hurricanes and other 
natural disasters; adoption of laws and other decisions by state 
authorities of Ukraine that would prevent the Parties from 
fulfilling the conditions of this Contract; pandemics. 

7.1. Сторони не несуть відповідальності за неналежне 
виконання або невиконання умов даного Договору у 
випадку, якщо таке неналежне виконання або 
невиконання обумовлене форс-мажорними обставинами, 
тобто такими обставинами, які перебувають поза 
обґрунтованим і розумним контролем Сторін і не залежать 
від їхньої волі. Сторони домовилися вважати форс-
мажорними наступні обставини: бойові дії в країні 
проведення ЗАХОДУ; землетруси, повені, смерчі, урагани 
та інші стихійні лиха; прийняття законів й інших рішень 
органами державної влади України, які б перешкоджали 
виконанню Сторонами умов даного Договору.  

7.2. The Party that has been subject to circumstances of force 
majeure shall immediately, but not later than three days after 
the occurrence of such circumstances, notify in writing the other 
Party of the onset and termination of force majeure 
circumstances. The Party that has been subjected to force 
majeure circumstances and has not informed the other Party in 
a timely manner shall not be entitled to invoke such 
circumstances as a ground for exemption from liability, unless 
circumstances preclude such notification. 

7.2. Сторона, що підпала під дію обставин 
непереборної сили, зобов’язана негайно, але не пізніше 
трьох днів з моменту настання таких обставин, в 
письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання та 
припинення дії форс-мажорних обставин. Сторона, що 
підпала під дію обставин непереборної сили і не 
повідомила вчасно про це іншу Сторону, не може 
посилатися на дію таких обставин як на підставу 
звільнення від відповідальності, крім випадків, коли самі 
обставини перешкоджали такому повідомленню. 

7.3. In case of impossibility of carrying out the EVENT due to 
force majeure circumstances, the Contractor undertakes to 
notify the Client in writing thereof and to compensate him the 
paid cost of the event, except for the actual expenses incurred 
by the Contractor, within a period not later than 3 (three) 
banking days after such notice. 

7.3. У випадку неможливості проведення Заходу 
внаслідок форс-мажорних обставин, одна зі сторін  
зобов'язується сповістити про це іншу Сторону в 
письмовій формі у найкоротші терміни. 

8. Dispute Resolution 8. Врегулювання спорів 

8.1. Any dispute, controversy or claim arising out of or in 
relation to this Contract, or the breach, termination or invalidity 
thereof, shall be settled amicably by negotiation between the 

Parties. In the event that such negotiation is unsuccessful, either 
Party may submit the dispute to arbitration. The arbitration will 
be carried out in accordance with Swedish laws. The arbitral 
award will be final and binding. 

8.1. Будь-які суперечки, протиріччя або вимоги, що 
випливають або пов’язані з цим Договором, його 
порушенням, припиненням або недійсністю, будуть 

розв’язуватися шляхом дружніх переговорів між 
Сторонами. У випадку, якщо ці переговори не будуть 
успішними, будь-яка Сторона може передати суперечку 
на арбітражний розгляд.  Арбітражний розгляд буде 
проведено у відповідності до шведського законодавства. 
Рішення арбітражного розгляду буде остаточним та 
обов’язковим.  

9. Business Integrity 9. Ділова етика 

9.1. The Contractor shall carry out its activities in accordance 
with Client’ Business Integrity and Ethics Policy. In this respect, 
no offer, payment, promotion, or any benefit, which constitutes 
illegal or corrupt practices, shall be made, either directly or 
indirectly, as an inducement or reward in relation to (a) Tenders, 
(b) Contract, or (c) Execution of the contract. Any such event is 
defined grounds for the immediate cancellation of this Contract 
and for such additional actions, civil and/or criminal as may be 
appropriate. 

9.1. Виконавець повинен здійснювати свою діяльність 
у відповідності до Політики Замовника «Бізнес-цілісність 
та етика». У зв'язку з цим, будь-яка пропозиція, виплата, 
заохочення, або будь-яка користь, що  носить незаконний 
або корупційний характер, є абсолютно неприпустимою в 
безпосередньому або опосередковано зв’язку із 
заохоченням або винагородою, пов’язаними з (а) 
тендерами, (б) складанням договору, або (в) виконанням 
договору. Будь-яка така подія визнається підставою для 
негайного розірвання цього Договору і для додаткових 
дій, пов’язаних  з можливою  цивільною та /або 
кримінальною відповідальністю. 

9.2. By signing this Contract the Contractor confirms to have 
read, understood and be willing to fully comply with Client  

Business Integrity and Ethics Policy, as presented on Client' 
website http://niras.com/about-niras/corporate-social-
responsibility/  that concern corruption, tax evasion, fraud, 
modern slavery and human trafficking, discrimination, 
harassment, conflicts of interest, and commitment to serve 
clients and others with respect, excellence and integrity. 

9.2. Підписавши даний Договір, Виконавець 
підтверджує, що прочитав, зрозумів і готовий 

дотримуватися Політики Замовника «Бізнес-цілісність та 
етика», що представлена на сайті Замовника 
http://niras.com/about-niras/corporate-social-
responsibility/, що стосуються корупції, ухилення від 
сплати податків, шахрайства, сучасного рабства і торгівлі 
людьми, дискримінації, домагань, конфліктів між собою та 
зобов'язання обслуговувати клієнтів та інших осіб з 
повагою, досконалістю та доброчесністю. 

10. Confidentiality 10. Конфіденційність 

10.1. All information which comes into the Contractor’s 
possession or knowledge in connection with this Contract is to 
be treated as strictly confidential. The Contractor should not 
communicate such information to any third party without the 
prior written approval of the Client. These obligations shall 
survive the expiration or termination of this Contract. 

10.1. Уся інформація, що потрапляє до 
Виконавця або стає йому відомою у зв’язку з цим 
Договором, вважається суворо конфіденційною. 
Виконавець не буде повідомляти таку інформацію будь-
якій третій стороні без попередньої письмової згоди 
Замовнкиа. Ці зобов’язання залишаються в силі після 
завершення або припинення дії цього Договору.  

11. Use of NIRAS Name 11. Використання назви NIRAS 

http://niras.com/about-niras/corporate-social-responsibility/
http://niras.com/about-niras/corporate-social-responsibility/
http://niras.com/about-niras/corporate-social-responsibility/
http://niras.com/about-niras/corporate-social-responsibility/


   

 

   

 

11.1. The official logo and name of NIRAS may only be used by 
the Contractor in connection with this Contract and with the prior 
written approval of the Client.  

11.1. Використання офіційного логотипу та 
назви NIRAS дозволяється  Виконавцеві лише у зв’язку з 
наданням Послуг та за умови попередньої письмової згоди 
Замовника.  

12. Subcontracting 12. Субконтракти 

12.1. Contractor may involve only direct service providers to 
the execution of the Agreement 

12.1. Виконавець може залучати до надання 
послуг в рамках даного договору лише безпосередніх 
надавачів послуг, визначених у п. 2.2. 

12.2. No subcontracts or agents involvement for the Contract 
execution is allowed.  

12.2. Субконтракт та залучення до виконання 
даного договору інших логістичних компаній та/або 
посередників заборонені. 

13. DURATION OF THE CONTRACT 13. Термін дії договору 

13.1. This Contract enters into force from the date of its signing 
by the Parties and is in force until _________, 2020, but in any 
case until the Parties have fulfilled their obligations under the 
Contract. 

13.2. Each of the Parties has the right to terminate the the 
Contract ahead of schedule by giving advance notice in writing 
to the other Party for 1 (one) calendar month. 

13.1. Даний Договір набуває чинності з 
моменту його підписання Сторонами й діє до ______ 2020 
року, але в будь-якому разі до моменту закінчення 
виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

13.2. Кожна із Сторін має право достроково 
припинити дію даного Договору, попередньо повідомивши 
в письмовій формі іншу Сторону за 1 (один) календарний 
місяць. 

14. FINAL PROVISIONS 14. Прикінцеві положення 

14.1. This Contract is made in two copies, one for each of the 
Parties, both copies having equal legal force. 

14.2. This Contract is prepared in two languages –English and 
Ukrainian. In the case when one statement stated in different 
languages has a different meaning, the content stated in English 
prevails. 

14.3. All amendments and additions to this Contract are to be 
made in written as additional contracts and come into force from 
the date of signing by both parties  (if other is not specified). 

14.1. Даний Договір складено у двох 
примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожен з 
яких має рівну юридичну силу. 

14.2. Даний договір складено двома мовами – 
англійською та українською. У разі коли одне твердження, 
викладене різними мовами має різний зміст, переважає 
зміст, викладений англійською мовою. 

14.3. Всі зміни й доповнення до даного 
Договору оформлюються у письмовому вигляді у формі 
додаткових угод та набувають чинності з моменту їх 
підписання обома сторонами (якщо інше не обумовлено 
окремо). 

15. Details and signatures 15. Реквізити та підписи сторін 

The Client 
NIRAS Sweden AB, 
Project (program) of technical assistance "LEAD with Europe: 
Ukraine– Local Empowerment, Accountability and Development 
Programme - component 2: Creation of Administrative Services 

Centres and raising awareness of the population about local self-
government " 
Legal and actual address: 2 floor, 4, Hrinchenko str., Kyiv, 
Ukraine 
Phone: +38 063 222 96 63 
Identification Code under USREOU (EDRPOU Code): 000000000 
IBAN UA 07 380797 0000026002020200298 
іn AT «SEB CORPORATE BANK» 
Code of the bank: 380797 
Certificate #300 of accreditation dated 26.03.2019 (with changes 
as of 20.05.2020) 
Project (program) registration card № 3722-03 dated 
19.05.2020 
 

Замовник 
NIRAS Sweden AB 
Проєкт (програма)міжнародної технічної допомоги «U-
LEAD з Європою: програма для України з розширення 
права і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 

розвитку – компонент 2: Створення центрів надання 
адміністративних послуг та підвищення поінформованості 
населення про місцеве самоврядування» 
Юридична адреса: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи 
Грінченка, 4, 2 поверх 
Телефон: +38 063 222 9663 
ЄДРПОУ: 000000000 
Банківські реквізити: 
IBAN UA 07 380797 0000026002020200298 
АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 
МФО: 380797 
Свідоцтво №300 про акредитацію від 26.03.2019 (зі 
змінами 20.05.2020) 
Реєстраційна картка проєкту (програми) № 3722-03 від 
19.05.2020 
 
 
 

 
For the Client / Зі сторони Замовника 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 

 

  

Contractor 
 
EDRPOU ______,  
Tax identification number _________ 

Виконавець 
 
 
ЄДРПОУ ______,  



   

 

   

 

Account number: __________ 
Bank:  __________ 
Legal address: ___________ 
Address for correspondence: 

ІПН ______ 
П/р ___________  
банк________ 
 
Юридична адреса: __________ 
Адреса для листування: _________ 
 

For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 

__________________ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  



   

 

   

 

Annex 1 / Додаток 1 
 

Requirements on quality of services  
Вимоги щодо якості послуг 

 

# Requirment Вимоги 

1.  General Requirement / Загальні вимоги 

1.1.  
Offered services must meet all quality requirements 
regardless of where they are provided. 

Запропоновані послуги мають відповідати всім 
визначеним вимогам щодо якості незалежно від місця їх 
надання. 

1.2.  
The Contractor must be ready to provide services 
countrywide according to logistic requests received from 
the Client. 

Виконавець повинен бути готовим надати послуги на 
території всієї країни відповідно до логістичних заявок, 
отриманих від Замовника. 

1.3.  
The Contractor must be ready to handle at least 80 
logistic requests per month and provide services 
according to them. 

Виконавець повинен бути готовий опрацьовувати  80 
логістичних заявок у місяць та надавати послуги 
відповідно до них. 

1.4.  

The Contractor must be ready to appoint a 
responsible manager for handling of each logistic 
request. 
 

Виконавець  повинен бути готовий визначити 
менеджера, відповідального за опрацювання кожної 
логістичної заявки. 

1.5.  

The Contractor must be ready to provide services 
according to Business processes described in 
chapter.4.: to use documents templates, meet all 
deadlines, etc. 

Виконавець повинен бути готовий надавати послуги 
відповідно до бізнес-процесів, описаних у розділі 4, в 
тому числі використовувати шаблони документів, 
дотримуватись визначених термінів та ін. 

1.6.  

Provision of services is accompanied by related 
services: 

- 24/7 support to the Client and/or travelers by 
phone during a period of service provision; 

- Elaboration of routes and service details for each 

logistic request; 
- Preparation of itinerary for every traveller. 

Всі послуги супроводжуються наданням супутніх послуг: 
− Підтримка Замовника та/або подорожуючого  у 

режимі 24/7 через телефон впродовж періоду 
надання послуги; 

− Розробка маршруту та детальної інформації щодо 

кожної логістиної заявки; 
− Підготовка маршрутних листів для кожного 

подорожуючого. 

1.7.  

Services shall be provided considering cost limits 
indicated in Annex 2. If no limits are defined for 
services in the above-mentioned tables, the limits 
may be stated in the logistic request by the Client. 

Послуги повинні надаватись з урахуванням лімітів 
вартості, вказаних у Додатку 2. Якщо для послуги не 
вказано ліміт вартості, він може бути встановлений 
Замовником у запиті на логістичні послуги. 

1.8.  
Services shall be provided according to the scope and 
range, indicated in the logistic request. 

Послуги надаються в асортименті, кількості та за 
адресою, які вказуються у запиті на логістичні послуги. 

1.9.  
Services shall be provided in time. Services provided 
with delay will not be accepted and paid by the Client. 

Послуги повинні надаватись вчасно. Послуги, не надані 
вчасно не будуть прийняті та оплачені Замовником. 

2.  Requirements to accommodation services / Вимоги до послуг з розміщення 

2.1.  
One room per person, i.e no shared rooms (unless 
otherwise stated in the logistics request); 

Одномісне проживання в окремому номері (якщо інше 
не вказано у запиті на логістику); 

2.2.  Availability of a single or double bed in the room; Наявність у номері одно- або двоспального ліжка; 

2.3.  
The room has its own bathroom (shower or bath) and 
toilet; 

Наявність у номері власної  ванної  кімнати (душ або 
ванна) та туалету; 

2.4.  Availability of hot water in the bathroom; Наявність гарячої води у ванній кімнаті; 

2.5.  Presence of a window in the room; Наявність вікна у номері; 

2.6.  
Availability of working heating (during the heating    
season) and air conditioning in the room; 

Наявність у номері робочого опалення (в період 
опалювального сезону) та кондиціонування 
приміщення; 

2.7.  

Availability of a set of bedding and bed linen: 
mattress and mattress pad, pillow, blanket, extra 
blanket, bed cover, sheet, duvet cover, pillowcase; at 
least 2 towels per guest; 

Наявність комплекту постільних речей і постільної 
білизни: матрац і наматрацник, подушка, ковдра, 
додаткова ковдра, покривало на ліжко, простирадло, 
підковдра, наволочка; не менше 2 рушників на гостя; 

2.8.  
Clean rooms without a sharp unpleasant smell; Для поселення повинні використовувати чисті номери 

без різкого неприємного запаху; 

2.9.  
Bookings in motels and hotels for truckers is not 
allowed. 

Не допускається бронювання в мотелях та готелях для 
далекобійників. 

  



   

 

   

 

3.  
Requirements to Transportation services by public transport /Вимоги до організації транспортних 

послуг (громадський транспорт) 

3.1.  
Travel by land transport not higher than 2nd class 
should be used (other options should be always 
agreed with Client before booking/purchasing); 

Необхідно замовляти наземний транспорт не вище 2-го 
класу (інші варіанти повинні бути узгодженні з 
Замовником перед бронюванням/покупкою); 

3.2.  
Only transport operators with appropriate license for 
passenger transportation services should be involved 
for services provision; 

Лише транспортні компанії, які мають відповідну ліцензію 
на послуги перевезення пасажирів можуть залучатись 
для надання послуг; 

3.3.  
The fastest route with not more than 2 changes; Обирати найшвидший маршрут з не більш ніж 2-ма 

пересадками; 

3.4.  
Tickets booked/purchased should not include any 
additional services (as meals, drinks etc). Bed linen in 
train tickets is an exemption; 

Замовлені/придбані квитки не повинні включати будь-які 
додаткові послуги (як їжа, напої тощо). Постільна 
білизна в квитках на поїзд – виняток; 

3.5.  
Any third-party commission for tickets buying 
services cannot be included in price of tickets. 

Будь-яка комісія за придбання квитків не може бути 
включена до ціни квитків; 

3.6.  

If possible, following options should be chosen: 

− transport connection without night changes 
(24:00-05:00); 
− transport connection with no more than one 
change; 
− arrival to destination not later than 9 pm. 

При можливості слід обирати такі варіанти: 

- Транспортне сполучення без нічних пересадок 
(між 24:00 та 05:00); 

- Транспортне сполучення максимально з однією 
пересадкою; 

- Прибуття до місця призначення не пізніше 21 
години. 

3.7.  
Supplier may communicate with a traveler on travel 
options; 

Постачальник може комунікувати з подорожуючим про 
варіанти маршруту; 

3.8.  
All tickets available for online payment should be 
purchased; 

Усі квитки, які доступні для придбання через Інтернет, 
повинні бути придбані;  

3.9.  

If some tickets are not available for online payment, 
travelers may purchase them on their own. Supplier 
is encouraged to provide at least booking of such 
tickets; 

Якщо деякі квитки недоступні для покупки в Інтернеті, 
подорожуючий може придбати їх самостійно. 
Постачальник повинен забезпечити бронювання таких 
квитків. 

3.10.  

If some tickets are not available for online payment 
or booking, Supplier should inform traveler about 

available travel options in the itinerary. 

Якщо деякі квитки недоступні для покупки в Інтернеті 
або бронювання в Інтернеті, Постачальник повинен 

повідомити подорожуючого про наявні варіанти 
подорожі в маршрутному листі. 

4.  
Requirements to transportation services by Transfer / Вимоги до організації транспортних послуг 

(трансфер) 

4.1.  
Only operators with appropriate license for passenger 
transportation services should be involved for 
services provision; 

Лише транспортні компанії, які мають відповідну 
ліцензію на послуги перевезення пасажирів можуть 
залучатись для надання послуг; 

4.2.  
Only drivers with valid driver licenses and other 
relevant documents can be involved; 

Лише водії, які мають дійсні посвідчення водія та інші 
відповідні документи можуть долучатись; 

4.3.  
Compulsory vehicle insurance and insurance of 
passengers in each vehicle should be valid during the 
period of service provision; 

Обов’язкове страхування транспортного засобу та 
страхування пасажирів у кожному транспортному засобі 
протягом періоду надання послуги; 

4.4.  
Only properly functioned vehicles can be used; Тільки транспортний засіб у технічно справному стані 

може використовуватись; 

4.5.  

Vehicles should be equipped with all necessary 
devices according to road rules and regulations of the 
country they will be used for travel; 

Транспортні засоби повинні бути обладнані всіма 
необхідними пристроями відповідно до правил 
дорожнього руху країни, де вони будуть 
експлуатуватись; 

4.6.  
Vehicles shall have functioning seatbelts in all seats; Справні паски безпеки повинні бути на кожному місці у 

транспортному засобі; 

4.7.  
Driver must wear seatbelt at all times when driving 
the car; 

Водій повинен пристібатись паском безпеки впродовж 
всього періоду перебування за кермом; 

4.8.  Drivers shall never exceed the speed limit; Водій не повинен перевищувати довзолену швидкість; 

4.9.   
Cars should be of Standard Class C/D or higher, 
minivans – Mercedes Sprinter or higher standard; 

Автомобілі повинні бути стандартного класу С\D або 
краще, мікроавтобуси – Mercedes Sprinter або краще; 

4.10.  
In case of technical malfunction of the vehicle 
another properly-functioned vehicle should be 
provided in the shortest period. 

У разі технічної несправності транспортного засобу в 
найкоротший термін слід забезпечити іншим 
транспортним засобом в належному технічному стані. 

5.  Catering services requirements / Вимоги до організації послуг кейтерингу 

5.1.  
Only high-quality food products shall be used during 
catering; 

Забезпечити високу якість продуктів для кейтерингу;  

5.2.  
Fresh food and freshly prepared dishes should be 
used during catering; 

Під час забезпечення харчування використовувати свіжу 
їжу та свіжоприготовлені страви;  

5.3.  
All food provided during catering shall be produced, 
stored and served with observance of sanitary norms 
defined by the legislation; 

Вся їжа під час харчування, повинна готуватися, 
зберігатися та подаватися з дотирманням визначених 
законодавством санітарних норм; 

5.4.  
Lunch can be served in café or other catering facility 
or delivered in lunch-boxes; 

Обід можна подати в кафе або інших закладах 
харчування або доставити ланч-бокси. 



   

 

   

 

5.5.  
Menu for catering should be agreed withthe Client in 
advance (not later than four days before start of 
event );  

Меню слід зазделегідь узгодити з Замовником (не 
пізніше ніж за 4 дні до початку заходу); 

5.6.  
The number of servings should correspond to the 
quantity of participants and trainers (according to 
logistic request); 

Кількість порцій повинна відповідати кількості учасників 
та тренерів (відповідно до логістичного запиту); 

5.7.  
When possible catering facility should be located no 
more than a 15-minute walk away from the place of 
training delivery; 

Якщо можливо, заклад харчування повинен 
розташовуватись в межах 15-хвилинної пішої 
доступності від місця проведення тренінгу; 

5.8.  
Lunch in catering facility should include: starter, 
salad, main course, drinks (juice / compote / tea / 
coffee); 

Обід в закладі повинен включати в себе: першу страву, 
салат, другу страву, напій (сік/компот/чай/кава); 

5.9.  
Lunch provided in lunch-boxes should include: salad, 
main course, drinks (juice / compote / tea / coffee); 

Ланч-бокс повинен включати: салат, другу страву, напій 
(сік/компот/чай/кава);  

5.10.  
Coffee-break should include at least two types of 
dessert/snacks/fruits, drinks: tea/coffee and water; 

Кава-брейк повинна включати в себе щонайменше  два 
види десерту/закуски/фруктів, чай/кава та вода; 

5.11.  
During coffee-breaks and in case lunches are 
provided in lunch boxes, antiseptic for hands should 
be provided; 

Під час кава-брейку та ланч-боксу, слід передбачити 
антисептик для рук; 

5.12.  

Requirements for the period when restriction and/or 
quarantine measures apply: 

− Desserts and snacks should be provided in 
individual packing; 

− catering staff should employ proper hand 
hygiene (washing hands regularly with hot 
water and soap); 

− safe distance between the catering 
representatives and the training participants 
should be ensured during catering (at least 
1.5 meters); 

− Other safety measures (to be identified by 
the Client). 

Вимоги під час, коли застосовуються обмежувальні та 
карантинні заходи: 

- Десерти та закуски повинні бути в індивідуальній 
упаковці; 

- Представники кейтерингової компанії повинні 
дотримуватись належної гігієни рук (регулярно 
мити руки теплою водою з милом); 

- Під час харчування слід забезпечити безпечну 
відстань між представниками кейтерингової 
компанії та учасниками тренінгу (щонайменше 
1,5 метри); 

- Інші заходи безпеки (за визначенням Замовника). 
 

6.  Requirements to provision of premises for event / Вимоги до організації приміщень для заходів 

6.1.  
Premises should have enough space to ensure 
comfort and safe work of the number of people 
identified by the logistic request; 

Приміщення повинно бути просторим для забезпечення 
комфортної та безпечної роботи кількості учасників 
визначеної у логістичній заявці; 

6.2.  
Premises should have enough natural and / or 
lamplight; 

Приміщення повинно мати достатність природного та/або 
штучного освітлення; 

6.3.  

Premises should be equipped with furniture (chairs 
according to the number of participants), projector, 
screen, laptop, clicker, microphone and loudspeakers, 
flipchart and flipchart paper, markers; 

Приміщення повинно бути обладнане меблями (стільці, 
відповідно до кількості учасників), проектором, екраном, 
ноутбуком, клікером, мікрофоном, фліпчартом та 
папером для фліпчарта, маркерами; 

6.4.  
Premises should have free WiFi network with internet 
connection; 

Приміщення повинно мати безкоштовну мережу WI-FI з 
підключенням до Інтернету; 

6.5.  
Premises should have separate place for coffee-
breaks; 

Приміщення повинно мати додаткове окреме місце для 
перерв на каву; 

6.6.  
Premises should be equipped with functioning heating 
and cooling equipment. 

Приміщення повинно мати функціонуючі системи обігріву 
та охолодження. 

 

  

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

 
Annex 2 / Додаток 2 

 
Limits on price of logistic services / Ліміти на окремі види логістичних послуг 

 
 

Type of services / Тип послуг Limits  (excl. events in Kyiv) 
/Обмеження (крім м. Київ) 

Limits  (for events in Kyiv) / 
Обмеження (для заходів у м. 

Київ) 

Transportation services by public transport 
/ Перевезення громадським транспортом 

Not higher than 2nd class Not higher than 2nd class 

Transportation services – Transfers / 
Перевезення – трансфери: 

  

     Cars (4 seats) / Автомобіль (4 місця) UAH 12 per km UAH 12 per km 

     Minibus (19-21 seats) / Мікроавтобус (19-
21 місце) 

UAH 24 per km UAH 24 Per km 

     Waiting time / Час очікування UAH 300 Per hour UAH 300 Per hour 

Accommodation  / Послуги розміщення  UAH 1500 per night 

     Accommodation in Kyiv n/a UAH 1500 per night 

     Accommodation in oblast centres (except 
Kyiv) 

UAH 1000 per night N/a 

     Accommodation (other locations) UAH 800 per night n/a 

Catering services / Послуги кейтерингу   

     Lunch in Lunch-box / Обід «на виніс» UAH 80,00 per pax UAH 100,00 per pax 

     Lunch in café / Обід в кафе UAH 110,00 per pax UAH 110,00 per pax 

     Coffee-break /Перерва на каву UAH 75,00 per pax per break UAH 90,00 per pax per break 

     Dinner / Вечеря UAH 170,00 per pax UAH 200,00 per pax 

Rent of premises for event / Оренда 
приміщень для заходів 

UAH 800,oo per hour UAH 800,oo per hour 
 

 
  

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

 
Annex 3 / Додаток 3 

 
Size of Contractors’ fee / Розмір комісії за послуги 

 

# Type of services / Тип послуг Fee, % 

1. Transportation services by public transport / Перевезення громадським транспортом*  

2. Transportation services – Transfers / Перевезення – трансфери:  

3. Accommodation  / Послуги розміщення  

4. Catering services / Послуги кейтерингу  

5. Rent of premises for event / Оренда приміщень для заходів  

* but not less than 20 UAH per ticket / Але не менше, аніж 20 грн. за квиток 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

Annex 4 / Додаток 4 
Template of logistic request / Форма логістичної заявки 

   

             
NIRAS Sweden AB, юридична особа, створена за законодавством Швеції, що діє в Україні на підставі Свідоцтва № 300 від 26.03.2019 р. (зі змінами 20.05.2020) про акредитацію виконавця проєкту (програми) 

міжнародної технічної допомоги «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» за Компонентом 2 «Створення центрів надання 

адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування», що фінансується Європейським Союзом, та виконується в рамках Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією 

Європейських Співтовариств та Угоди про фінансування «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (контракт ENI/2016/376-097 від 
18.08.2016 та Рамковий договір від 28.11.2018 № 15/001444), адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, 2-й поверх, в особі координатора проєкту Доманської Наталії Андріївни, що діє в Україні на підставі 

довіреності від 20 лютого 2020 р. 

Запит на логістику № від   

Номер проєкту :  32400483, Раунд 3 

Назва події:  Тренінг для громади, Модуль 1-3 

Номер та назва громади:   

Дата тренінгу:   

    Місце проведення:           

 Ініціатор запиту:            
  1. Організація харчування так, згідно таблиці нижче початок заходу:  

 Дата  Місце проведення Модуль Підстава 
 

Кількіст
ь  

Перелік та час надання послуг 

     
Модуль 1-

2  
Програма 

(додається) 
  

09: 40-10:00 - кава-пауза 
11:45-12:45 - обід 

14:30-15:00 - кава-пауза 
                  
 2. Організація проживання та проїзду  так, згідно таблиці нижче      

 Подорожуючий (подорожуюча): посада, прізвище та ім'я Телефон Email 
 

Кількіст
ь 

Проїз
д 

Проживанн
я 

Деталі 
подорожі 
(т.ч. місце 

відправлення
) 

        0 ні ні   
                 
                         
 3.Додаткова інформація       
 Контактна особа від громади       

 Посада ПІБ Телефон Email     

             
         
  Ініціатор/Координаторка тренінгів          

      дата,підпис       
  Координатор інституційної підтримки           

      дата,підпис       
  Керівник команди            

 

  



   

 

   

 

 For the Client /Зі сторони Замовника 
 

___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 

Authorised to sign by NIRAS Sweden AB /Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 

For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

Annex 5 / Додаток 5 
 

Template of preliminary budget / Форма попереднього кошторису 
 
  

 

      

NIRAS Sweden AB, юридична особа, створена за законодавством Швеції, що діє в Україні на підставі Свідоцтва № 300 від 
26.03.2019 р. (зі змінами 20.05.2020) про акредитацію виконавця проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги «U-
LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» за 
Компонентом 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про 
місцеве самоврядування», що фінансується Європейським Союзом, та виконується в рамках Рамкової Угоди між Урядом 
України та Комісією Європейських Співтовариств та Угоди про фінансування «U-LEAD з Європою: програма для України з 
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (контракт ENI/2016/376-097 від 18.08.2016 
та Рамковий договір від 28.11.2018 № 15/001444), адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, 2-й поверх, в особі 
координатора проєкту Доманської Наталії Андріївни, що діє в Україні на підставі довіреності від 20 лютого 2020 р. 

Попередній кошторис  

На послуги згідно логістичної заявки №    Від 

  Номер проєкту: 32400483, Раунд 3 

Назва події:  Тренінг для громади, Модуль 1-3 

Номер та назва громади: 0 

Дата: 0 

                                                   
Місце проведення: 0 

 Ініціатор запиту: 0 

Організація харчування 

№ Опис та період послуги чи опис придбаного товару Ціна, грн. 
Кількість, 

од. 
Кількість, 

осіб 
Сума, грн. 

1 Обід  
00.01.1900 

  1 0 0,00   

2 Кава-пауза, дві в день   2 0 0,00   

3 Обід  
00.01.1900 

  1 0 0,00   

4 Кава-пауза, дві в день   2 0 0,00   

Всього 0,00   

       

  
Менеджер з логістики           

      

(дата, підпис) 

    

  Представник NIRAS   

  

    

      

(дата, підпис) 

  

 
  

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

 
Annex 6 / Додаток 6 

 
Template of itinerary  / Форма маршрутного листа 

 

Маршрутний лист до логістичної заявки №  від     
Проєкт:  32400483, Раунд 3 
Назва події:  Тренінг для громади, Модуль 1-3 

Номер та назва 
громади:   

Дата тренінгу:   

Місце проведення:   

П.І.Б. подорожуючого   Тел.   

Логістичний менеджер   Тел.   

                
1. Інформація про проживання      
  Готель:   

  Адреса   

  Тел.   Сайт   

  Інформацію про проживання:           
  Заселення - дата   Час         

  Виселення - дата   Час         

  Сніданок (так/ні)             

  Хто оплачує готель         

                  
2. Інформація про проїзд       

  
Загальний 
маршрут   

                  

№ 
Дата 

виїзду 
Час 

виїзду 
Дата 

прибуття 
Час 

прибуття 
Сполучення Транспорт 

Квиток 
/бронювання 
/пропозиція 
сполучення 

Оплачено ЛК 

1.                 

2.                 

                  

                  

                  

                  

                  
3.Додаткова інформація         
                  
                  
                  
                  
                  
          0     

  дата   підпис   П.І.Б логістичного менеджера     
 

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

  

Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 



   

 

   

 

 
 

Annex 7 / Додаток 7 
 
Template of final budget / Форма фінального кошторису   
 

Template of preliminary budget / Форма попереднього кошторису 
 
  

 

      

NIRAS Sweden AB, юридична особа, створена за законодавством Швеції, що діє в Україні на підставі Свідоцтва № 300 від 
26.03.2019 р. (зі змінами 20.05.2020) про акредитацію виконавця проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги «U-
LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» за 
Компонентом 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про 
місцеве самоврядування», що фінансується Європейським Союзом, та виконується в рамках Рамкової Угоди між Урядом 
України та Комісією Європейських Співтовариств та Угоди про фінансування «U-LEAD з Європою: програма для України з 
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (контракт ENI/2016/376-097 від 18.08.2016 
та Рамковий договір від 28.11.2018 № 15/001444), адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, 2-й поверх, в особі 
координатора проєкту Доманської Наталії Андріївни, що діє в Україні на підставі довіреності від 20 лютого 2020 р. 

Фактичний кошторис  

На послуги згідно логістичної заявки №    Від 

  Номер проєкту: 32400483, Раунд 3 

Назва події:  Тренінг для громади, Модуль 1-3 

Номер та назва громади: 0 

Дата: 0 

                                                   
Місце проведення: 0 

 Ініціатор запиту: 0 

Організація харчування 

№ Опис та період послуги чи опис придбаного товару Ціна, грн. 
Кількість, 

од. 
Кількість, 

осіб 
Сума, грн. 

1 Обід  
00.01.1900 

  1 0 0,00   

2 Кава-пауза, дві в день   2 0 0,00   

3 Обід  
00.01.1900 

  1 0 0,00   

4 Кава-пауза, дві в день   2 0 0,00   

Разом 0,00   

Комісія за послуги 0,00   

Всього 0,00   

       

  
(сторона Виконавця)           

      

(дата, підпис) 

    

  (сторона Замовника)   

  

    

      

(дата, підпис) 

  

 

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

  
 



   

 

   

 

 
Annex 8 / Додаток 8 

 
List of documents to confirm provided services / Перелік документів для підтвердження надання послуг 

 

# List of documents Перелік документів 

1. General documents on service provision / Загальні документи про надання послуг* 

1.1. Invoice 
Act of acceptance of provided services 
Final budget 
Itinerary (for transportation services by public transport 
only) 
Pictures showing the range andscope of catering 

Рахунок 
Акт наданих послуг 
Фінальний кошторис 
Itinerary (лише при замовленні транспортних 
послуг) 
Фотофіксація асортименту та обсягу харчування 

2. Supporting documents: documents of third parties (providers of services) confirming that services are 

provided**/ Супровідні документ: документи третіх сторін (надавачів послуг), які підтверджують 
надання послуг** 

2.1. For Accommodation services / Для послуг розміщення 

 Invoice (if applicable)  
Document proving the acceptance of services (Act of 
acceptance of provided services or equivalent)  
Document proving the payment (Payment order, check, 
receipt) 
Registration documents  

Рахунок (якщо є) 
Документ, що підтверджує отримання послуг (акт 
виконаних робіт або аналог) 
Документ, що підтверджує оплату (платіжне 
доручення, чек, квитанція та ін.) 
Реєстраційні документи 

2.2. For Transportation services (by public transport) / Для транспортних послуг (громадський 
транспорт) 

 Electronic tickets  Електронні квитки 

2.3. Transfer services (transfers) / Для транспортних послуг (трансфери) 

 Invoice 
Act of acceptance of provided services 
Payment order 
Registration documents 

Рахунок 
Акт наданих послуг 
Платіжне доручення 
Реєстраційні документи 

2.4. For Catering services / Для послуг кейтерингу 

  Invoice (if applicable)  
Document proving the acceptance of services (Act of 
acceptance of provided services or equivalent)  
Document proving the payment (Payment order, check, 
receipt) 
Registration documents 
Menu 

 Рахунок (якщо є) 
Документ, що підтверджує отримання послуг (акт 
виконаних робіт або аналог) 
Документ, що підтверджує оплату (платіжне 
доручення, чек, квитанція та ін.) 
Реєстраційні документи 
 
Меню 
 

2.5. Premises for events / Для послуг оренди приміщень для заходів 

  Invoice (if applicable)  
Document proving the acceptance of services (Act of 
acceptance of provided services or equivalent)  
Document proving the payment (Payment order, check, 
receipt) 
Registration documents 
 

Рахунок (якщо є) 
Документ, що підтверджує отримання послуг (акт 
виконаних робіт або аналог) 
Документ, що підтверджує оплату (платіжне 
доручення, чек, квитанція та ін.) 
Реєстраційні документи  
 

 
*All the documents are provided in originals, signed and stamped by the Contractor. 
**All the documents are provided in copies approved by the sign and stamp of the Contractor. 
 

 
 
 

 
  

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



   

 

   

 

Annex 9 / Додаток 9 
 

List of logistic specialists / Список логістичних фахівців 

# Name, surname / Ім’я та прізвище E-mail Phone number/ Номер 
тел. 

    

    

    

    

    

 

 
For the Client /Зі сторони Замовника 
 
 
 
___________________  
Nataliia Domanska / Наталія Доманська 

 
Authorised to sign by NIRAS Sweden AB / 
Авторизована підписувати компанією NIRAS Sweden AB 
 

 
For the Contractor /Зі сторони Виконавця 
 
 
 
___________________  

 



Appendix III. Using the SmartME system 

III.1. Registration in system and resolving technical issues  

For registration in SmartME system please visit the web-site https://smartme.adalia.fi/Contractor/login/U-
LEAD. The following form will appear: 

 
After filling the form (all the fields should be filled in), please press the “REGISTER” button and check the 
registration confirmation message in your e-mail box. Please confirm the registration by following the 
instructions in the e-mail. 
After this you can login to the system by using the link: https://smartme.adalia.fi/login. 
After successful login you can see the following main screen of your account in SmartME system: 
 
 

 
 
Please pay attention that if any technical problem has occurred (you are not allowed to 
register/login the SmartME system, can’t upload correct files of fill the forms, etc.) please contact 
us by e-mail: ulead.procurements@niras.com 
 

III.2. Fill the tender forms and file uploading 

After successful login you will see the main menu of your personal account as below: 

https://smartme.adalia.fi/supplier/login/U-LEAD
https://smartme.adalia.fi/supplier/login/U-LEAD
https://smartme.adalia.fi/login
mailto:ulead.procurements@niras.com


 
 
In “tender notice” you will find all the accessible procurements with the deadlines for submission of the tender: 

 
 
After that you can choose the procurement you would like to take part in by pressing on string with the 
procurement description and push “Apply now” for preparing and submission of the tender:  

 
 
You will be moved to the tender “environment”. The form will be saved as the draft only after pressing the 
“Save as draft” button: 



 
 
You can find the saved forms in “My tenders” menu for preparing and submitting of the tender: 

 
 
If your tender doesn’t contain all demanded data and files you be able to see all the errors in the beginning the 
tender form: 

 
 
Please pay attention that the system will not allow to submit the tender before correction of all the 
errors. Also, the system will not allow to submit the tender after submission deadline (field 
"closes" at the date and time specified in procurement document). All drafts of tender proposals 
not submitted before deadline will be not opened and will be rejected. 
 

III.3. Submitting the tender 

The tender shall be submitted by pressing the button “Submit”: 



 
 
To approve tender submission, please press the button “Yes” in the dialog box. 
Please pay attention that the system will not allow to submit the tender before correction of all the 
errors. Also, the system will not allow to submit the tender after submission deadline (field 
"closes" at the date and time specified in procurement document). All drafts of tender proposals 
not submitted before deadline will be not opened and will be rejected. 
 

III.4. Clarifications 

If any questions appear, you can send the request in SmartME system by using the button “Support”: 

 
 
In this menu you can see all your requests that have been done and view all the answers. The notification 
about new answer will be send to you (by e-mail in your account) immediately after placing the answer in the 
SmartME system: 

 
 
To create new request, choose the button “General support form” 



 
Please type your request in the field “Question” and push the button “Save” as shown below: 

 
 
After sending the request and refreshing the page of your browser (F5 button) you will see your new request 
on “Support” page: 

 
 
 
Please pay attention to the following: 
1. Each request should contain the procurement reference number and the name of tenderer. You can find this 
information under “My tender” 
(for example – “UA-NIRAS-MB-2020-3.03. Supplying the Mobile Administrative Service Centers”): 
 



 
 
2. To access the answers for submitted requests, save the draft form for filling and submission of tender at 
least once. If you can see the row with the tender in the list of “My tender”, you are included for receipt of any 
updates and clarifications to procurement document for this particular tender: 

 
 

 

Questions and Answers viewing 

The answer will be appearing in the menu “Support” in section “Frequently asked questions” in the row 

named by full name of procurement procedure, for instance – “UA-NIRAS-MB-2020-3.03. Supplying the 

Mobile Administrative Service Centers, round 3 / last update - 14 July 2020”. 

The date after the name of procurement shows you the date of last answers for the questions of 

tenderers for this procurement procedure. 

 

 

 

Please, find the procurement procedure you interested for, click the left button of the mouse on the 
appropriate name and you will see all the questions and answers of this procurement procedure: 

 

 

 



 

One more click of the left button of mouse on the name closes the Q&A for this procurement procedure: 

 

 

  



Appendix IV. Price and Payments  

Actual scope of services to be provided under this procurement will be defined in logistic requests. All 
payments under the Contract will be done in Ukrainian Hryvnias. To calculate a maximum value of contract in 
Ukrainian Hryvnias the currency rate of the National Bank of Ukraine should be used, on the last date of 
submission of tenders. 

All payments for logistic services are made on 100% post-payment terms. Payments are made against invoices 
in 15 (fifteen) business days after the act of acceptance of provided services is signed by NIRAS. 
Tenderer may offer different service fee rates for each type of services. Proposed service fee rates are defined 
in price offer (Appendix VI, Form-3). The service fee rate should be set as a percentage of the cost of actually 
provided services. 
The service fee rate should be clearly indicated in all invoices, budgets and act of acceptance of provided 
services, and should comply with the service fee rate indicated in the contract.  
  



Appendix V. Tender preparation  

 

V.1. General rules of documents preparation for the tender 

The Tender shall be prepared according to all the requirements of this Procurement Document. 
Each document shall be prepared as the original or copy (according to the requirement of sections V.2-V.4 
below).  
Full package of documents shall be presented, all the forms shall be filled correctly and signed (and sealed with 
legal entity’s stamp if applicable) correctly on each page of the Tender, otherwise the Tender shall be rejected. 
All the signed documents shall be scanned and saved as separate pdf files for electronic submission of tender 
in SmartME system.  
All the files shall be named according to the file name instructions in sections V.2-V.4 below. 
The Form-4 shall be prepared in SmartME directly.  
On the contract signing stage, the successful Tenderer shall download the Form-4 from SmartME system, print 
and sign it. The successful tenderer shall include the printed and signed Form-4 in hardcopy of its Tender 
proposal. 

V.2. Table of documents – Qualification part of the tender 

The document confirmation of the qualification of the Tenderer are follow: 

No. Document* Requirements 

1 
Original of Tender Form (Form-1) (file name – “1. Official tender 
form.pdf”) 

Mandatory 

2 
Original of Tender checklist (Form-8) signed by Tenderer (file name – 
“2. Checklist.pdf”) 

Mandatory 

3 
Original of tender guarantee (Form-2) (file name – “3. Tender 
guarantee.pdf”) 

Mandatory 

4 

Vendor Information Sheet (Form-4) – electronical form is filled in 
SmartME system with references on similar contracts confirming 
tenderer’ compliance with the section 3.7 of Procurement Document.  
Please note, proof from the successful tenderer that the reference 
assignments have been implemented to the full satisfaction of the 
client (as per pt. 3.7) should be delivered to NIRAS 

Mandatory 

5 
Original of letter of Compliance signed by Tenderer (Form-5) (file 
name – “5. Letter of Compliance.pdf”) 

Mandatory 

6 
Original of Declaration of Honor signed by Tenderer (Form-7) (file 
name – “6. Declaration of Honor.pdf”) 

Mandatory 

7 
Original of notarized Power of attorney for signing the Tender by an 
authorized representative of Tenderer  
(file name – “7. PoA.pdf”) 

Mandatory in case the Tender is  
signed not by officially empowered 
(by statute or charter) manager of 

the company 

8 

Copy of extract from the state register of legal persons of Ukraine or 
other document confirming tenderer compliance with the registration 
requirements according to section 3.1 of Procurement document (file 
name – “8. Registry.pdf”) 

Mandatory 

9.1 

Copy of the extract from the Register of VAT-payers of Ukraine or 
other document confirming tenderer compliance with the VAT 
registration requirements according to section 3.2. of the Procurement 
document (file name – “9. VAT.pdf”) 

Mandatory for VAT-payers 

9.2 
Copy of the extract from the Register of single tax-payers of Ukraine 
to confirm tenderer compliance with requirements according to section 
3.2. of the Procurement document (file name – “9. TIN.pdf”) 

Mandatory for single tax-payers 

10 
Original of bank accounts information (original official bank information 
about account of Tenderer in UAH) 
(file name – “10. Bank accounts.pdf”) 

Mandatory 

11 

Copy of annual financial statements (balance sheet and income 
statement) of Tenderer submitted to tax authorities (for Tenderers 
reporting to the Tax Authority of Ukraine the copy of receipt #2 shall 
be attached) according to the section 3.3 of this Procurement 
Document (names of files – “11. FinStatement - 2017.pdf”, “11. 
FinStatement - 2018.pdf”, “11. FinStatement - 2019.pdf”) 

Mandatory 

12 

Notarized copy of the Statute of Tenderer (file name – “12. 
Statute.pdf”). The Tenderer who doesn't have this document according 
to the legislation of country of Tenderer's origin shall provide the 
signed explanation. 

Mandatory (for legal entities) 

13 

Original of certificate of the State Fiscal Service of Ukraine on 
absence of arrears of payments, the control over which is entrusted to 
the supervisory authorities, issued no earlier than 15 (fifteen) days 
before the tender submission  

Mandatory 



or other document confirming tenderer compliance with payment taxes 
requirements according to paragraph 3.2 of the Procurement 
document (file name – “13. Absence of tax debts.pdf”).  
For tax payers registered in Ukraine printed electronic version of the 
certificate, signed and stamped by Tenderer may be accepted 

* - “Original” means that a scanned copy of the original should be uploaded by Tendered on tender 
submission stage. The winner shall provide a document in original in a hardcopy of the Tender. NIRAS has a right 
to ask for furnishing original documents by all Tenderers on the evaluation stage. 

V.3. Table of documents – Technical part of the tender 

The document evidence for Goods and services eligibility are follow: 

No. Document Requirements 

14 
Original of list (Form-9) of logistic specialists involved in provision of 
services under this procurement (file name – “14. Staff 
description.pdf”) 

Mandatory 

15 
Original of CVs of each logistic specialist from the list in the Form-9(file 
name – “15. CV-1.pdf”, “15. CV-2.pdf”, … , “15. CV-N.pdf”) 

Mandatory 

16 
Original of Compliance with service quality requirements (Form-6) (file 
name – “16. Service_quality.pdf”) 

Mandatory 

17 
Copy of supporting documents, certificates, etc. for the Services 
(names of files – “17. Supported docs1.pdf”, “17. Supported docs 
2.pdf”,…., “17. Supported docsF.pdf”) 

Optional 

* - “Original” means that a scanned copy of the original should be uploaded by Tendered on tender 
submission stage. The winner shall provide a document in original in a hardcopy of the Tender. NIRAS has a right 
to ask for furnishing original documents by all Tenderers on the evaluation stage. 

 V.4. Table of documents – Commercial part of the tender 

The Commercial part of Tender shall include: 

No. Document* Requirements 

Commercial Part  

18 Original of the Price Offer (Form-3) (file names – “18. Price Offer.pdf”) Mandatory 

* - “Original” means that a scanned copy of the original should be uploaded by Tendered on tender 
submission stage. The winner shall provide a document in original in a hardcopy of the Tender. NIRAS has a right 
to ask for furnishing original documents by all Tenderers on the evaluation stage. 
  



Appendix VI. Sample forms 

 
Form-1. Tender Form (given as a separate file) 
Form-2. Tender Guarantee (given as a separate file) 
Form-3. Price Offer (given as a separate file)  
Form-4. Vendor Information Sheet (given as an electronic form in SmartME) 
Form-5. Letter of Compliance (given as a separate file) 
Form-6. Compliance with service quality requirements (given as a separate file) 
Form-7. Declaration on honour (given as a separate file) 
Form-8. Tender checklist (given as a separate file) 
Form-9. List of staff (given as a separate file) 
 


