Оголошення для збору пропозицій
Мешканці села Оляниця Вінницької області України разом з Миронівським хлібопродуктом
(МХП) (спільно "Сторони") бажають спільно замовити дослідження для оцінки причини
виникнення тріщин та інших пошкоджень домогосподарств уздовж дороги через село. Це
дослідження допоможе Сторонам вирішити питання, що обговорюються в процесі
добровільного спільного діалогу, який ведуть механізми скарг Міжнародної фінансової
корпорації (МФК) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Сторони процесу діалогу запрошують зацікавлених та кваліфікованих експертів подати
пропозиції провести дослідження щодо пошкодження домогосподарств вздовж дороги
через село.
Зацікавленим кандидатам, які мають відповідний досвід та повноваження, пропонується
подати документи-пропозиції до Романа Коваля <roman.ipcg [АТ] gmail.com> до 17:00 за
Київським часом, 10 липня 2020 року. Цей конкурс пропозицій від потенційних
кандидатів не представляє обіцянку стосовно закупівлі роботи у кандидата чи кандидатів.
Отже, пропозиції кандидатів не повинні складатися з великими витратами чи роботою.
Сторони не несуть відповідальності за будь-які витрати, пов'язані з підготовкою та
поданням пропозиції.
Тендерні документи
Пропозиція повинна містити стислий підсумок запропонованої методології, описи членів
групи, резюме та пропонуємий бюджет з часовими рамками виконання відповідно до
параметрів, описаних у Технічному завданні. Заявки можуть подаватися українською. З
поданих пропозицій Сторони виберуть короткий список кандидатів-фіналістів для
співбесіди, ймовірно, через відеоконференцію, після якої буде зроблено остаточний
відбір.
Кандидати повинні не мати досвіду залучення до будь-яких проектів, розробок або
реалізації будь-якої роботи для МХП, CEE Bankwatch Network, ГО “Центр екологічних
ініціатив “Екодія”, ГО Національний екологічний центр України та ніколи не співпрацювали
з ними, а також не приймали жодних позицій щодо будь-якої бізнес-діяльності МХП.
Зважаючи на пандемію COVID-19, від експерта (експертів) також очикується, їх згода на
застосування певних заходів безпеки для зменшення ризику передачі інфекції при
здійсненні їх призначення.

Call for Proposals
Residents from the village of Olyanytsya in the Vinnytsia region of Ukraine, together with
Myronivsky Hliboproduct (MHP) (collectively “the Parties”), wish to jointly commission a study to
assess the cause of cracks and other damage to homes and buildings along a main roadway
through the village. This study will help the Parties to resolve issues being discussed in a
voluntary joint dialogue process run by the accountability mechanisms of the International
Finance Corporation (IFC) and the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD).
The Parties invite interested and qualified Experts to submit proposals to undertake a study on
damage to homes and buildings along the roadway.
Those interested candidates with relevant experience and credentials are invited to submit
proposal documents to Roman Koval < roman.ipcg [AT] gmail.com > prior to 05:00pm Kyiv
time, on July 10, 2020. This call for proposals from potential candidates makes no
representation or promise in relation to procuring work from a candidate or candidates. Hence,
candidate proposals should not be compiled with onerous expense or work. The Parties will not
be responsible for any costs associated with preparing and submitting a proposal.
Proposal Documents
The proposal should include a brief summary of proposed methodology, descriptions of Team
member(s) and CV(s), and a proposed budget and timeline of research completion, in line with
the parameters described in the Terms of Reference. Applications may be submitted in
Ukrainian. From submitted proposals, Parties will select a short list of finalist candidates to
interview, likely via video conference, from which a final selection will be made.
The Expert(s) should have no past direct involvement in any design, development or
implementation of any work for MHP, CEE Bankwatch Network, Centre for ecological initiatives
«Ecoaction», National Ecological Centre of Ukraine NGO, nor have otherwise worked for them,
nor taken clear positions on any of MHP’s business activities.
In light of the COVID-19 pandemic, the Expert(s) will also be expected to agree to certain safety
measures to reduce the risk of transmission while undertaking their assignment.

