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Україна
Проект "Розвиток системи державної статистики для моніторингу
соціально-економічних перетворень"
Сектор: Адміністрування Уряду
Консультаційні послуги
Позика № 4729-UA
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Уряд України отримав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку для
реалізації проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціальноекономічних перетворень" (надалі – "Проект"). Національний банк України, як один із
бенефіціарів Проекту, має намір використати частину надходжень цієї позики для закупівлі
послуг з організації та проведення навчальних заходів для персоналу Замовника з питань
складання статистики платіжного балансу, зовнішнього боргу та міжнародної інвестиційної
позиції, аналізу та прогнозування платіжного балансу.
Послуги Консультанта мають включати організацію та проведення закордонних
навчальний тренінгів та місцевих семінарів відповідно до узгоджених із Національним
банком України програм.
Очікується, що консультаційні послуги мають надаватися починаючи з травня і до
грудня 2010 року.
Кваліфікаційні вимоги до організацій (потенційних консультантів) наступні:
1.
Наявність документально підтвердженого не менш ніж 3-річного досвіду
реалізації тренінгових проектів;
2.
Наявність у штаті або можливість залучення для виконання завдання
висококваліфікованих персоналу зі знаннями міжнародних стандартів і
практичним досвідом з питань організації та методології складання статистики
платіжного балансу, зовнішнього боргу та міжнародної інвестиційної позиції;
3.
Досвід роботи в рамках міжнародних проектів у країнах з перехідною
економікою.
Національний банк України запрошує відповідних консультантів висловити свою
зацікавленість у наданні зазначених послуг. Зацікавлені консультаційні фірми повинні надати
інформацію щодо їх кваліфікації, достатньої для виконання аналогічних завдань (брошури,
опис виконаних раніше аналогічних завдань, досвід роботи, наявність відповідних знань та
навичок персоналу, який планується залучити для реалізації завдання, тощо). Фірми можуть
об’єднуватися з метою підвищення якості надання послуг.
Консультанти відбиратимуться за процедурою відбору на основі кваліфікації
консультантів (CQ), що визначена в "Керівництві: Відбір та залучення консультантів
позичальниками Світового банку" (січень 1997 року, зі змінами у вересні 1997 року, січні 1999
року та травні 2002 року).
Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію та форму висловлення
зацікавленості, що є рекомендованою Національним банком України, проте не є обов’язковою
для використання, в робочі дні з 10:00 до 17:00 за такою адресою:
Національний банк України,
вул. Інститутська, 9,
м. Київ, Україна, 01601
телефон:
+380 (44) 230-1862
факс:
+380 (44) 230-1993
e-mail: Berezyuk@bank.gov.ua ;
chepurnova@bank.gov.ua ;
N.Chaban@ukrstat.gov.ua
Повідомлення про зацікавленість мають бути надіслані до Національного банку України до
19 квітня 2010 року за адресою:

Національний банк України,
вул. Інститутська, 9,
м. Київ, Україна, 01601
факс: +380 (44) 230-1993
до уваги: Ніна Березюк, член Тендерного комітету,
заступник директора Департаменту платіжного балансу
Berezyuk@bank.gov.ua;
Наталія Чепурнова, заступник директора Департаменту платіжного балансу
e-mail: chepurnova@bank.gov.ua
Копія: Микола Чабан, Група впровадження Проекту
e-mail: N.Chaban@ukrstat.gov.ua

