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ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1.Текст об’яви
1.1. АТ «Банк Форвард», оголошує про проведення «14» грудня 2018 г. тендеру №353, для обрання організаціпартнера, для придбання сервісів, згідно вимог (пункт 5).
1.2. Предметом тендеру являється найкраща пропозиція по вартості та умовам.
1.3. Перелік робіт та послуг зазначено в Технічному завданні (Додаток №1).
1.4. Комерційні пропозиції, що містять посилання на номер, назву компанії і найменування тендера в темі листа «КП
на тендер №352 - від« назва організації », будуть прийматися з 10.00 до 17.00 «14» грудня 2018 р тільки на адресу
uatender@forvard-bank.com (інших адресатів в е-мейлів бути не повинно). Листи з безкоштовних поштових ресурсів
типу mail.ru, rambler.ru і т.д. прийматися не будуть.
1.5. Уповноважений працівник Банку для отримань роз'яснень з технічних питань:
Володимир Панкратьев
vv-pankratev@forward-bank.com; телефон: +38 (044) 393-04-16, моб.: (093) 680 61 56..
1.6. Комерційні пропозиції, передані способом, відмінним від зазначеного, а також ті, що не містять посилання на
номер тендера, не розглядаються.
2. Критерії визначення Переможця тендеру.
2.1. При визначенні Переможця використовуються наступні оцінювані показники комерційних пропозицій:
Тарифи.
Відповідність до вимог, що зазначені в пункті 5
Умови оплати

Банк залишає за собою право прийняття рішення щодо остаточного обрання партнера.
3. Комерційні пропозиції повинні містити:
Інформацію, необхідну для оцінки показників, зазначених у Тендерній документації, зокрема:
3.1. Супровідний лист і комерційну пропозицію у форматі MS Excel відповідно до встановленої форми (Додаток №1).
3.2. Відомості про порядок розрахунків за договором і терміни виконання робіт, можливості фіксації цін протягом
терміну дії договору.
3.3. Повне найменування Учасника, організаційно-правова форма, місце і дата реєстрації, місце знаходження
одноосібного виконавчого органу, фактичне місце знаходження та поштову адресу, повні банківські реквізити,
контактні телефони, адресу електронної пошти.
3.4. Відомості про відповідність вимогам, що пред'являються до Учасникам в п.1.3.
3.5. Коротке уявлення про Учасника, що включає в себе опис основних напрямків діяльності та інфраструктури
Учасника.
3.6. Відомості про наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт в даному конкурсному проекті (копії в ZIPфайл).
3.7. Скановані копії правовстановлюючих документів (копії в ZIP-файл):
- копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- копія належним чином зареєстрованого установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію (копія
1, 2, останній сторінок установчого документа);
- наказ / рішення про призначення керівника компанії;
- свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;
- копія свідоцтва платника ПДВ (якщо контрагент є платником ПДВ);
- дані керівників та засновників (П.І.Б., паспортні дані, ІПН, частка в статутному капіталі, місце народження, місце
проживання) у вигляді таблиці, в форматі MS Word.
3.7. Резюме фахівців, які можуть бути залучені до процесу розробки і впровадження програмного комплексу.

3.8. Відомості про відповідність параметрів наданих продуктів / послуг вимогам, викладеним в Технічному завданні
(Додаток №1).
4. Інші умови.
4.1. Терміни дії умов комерційних пропозицій та укладання договору - до 26 травня 2019 г.
4.2. Оголошення про підсумки тендера буде розміщено на сторінці завершених тендерів нашого сайту.
5. Вимоги.
Вимоги АТ «БАНК «ФОРВАРД» щодо залучення Агрегатора для реалізації додаткової функціональності в інтернетбанкінгу (оплата додаткових послуг: комунальні платежі, мобільні оператори, інтернет, телебачення і т.п.)
Учасник запиту пропозицій повинен:
- Бути учасником однієї із платіжних систем України;
- Мати каталог послуг більше ніж 1000 постачальників;
1.
по наповненню пропозиції:
- Підтвердити наявність готового АПІ (технічної документації) для інтеграції з
інтернет-банкінгом Банку;
- Надати цінову пропозицію у розрізі послуг.
Комерційна пропозиція повинна відповідати наступним умовам:
- надати вартість послуг Агрегатора з урахуванням усіх податків та зборів.
2.
по комерційним вимогам:
- оплата комісійної винагороди Агрегатора/Банка здійснюється раз в місяць по
факту наданих послуг (виконаних операцій) за попередній місяць.
Додаткова функціональність в інтернет-банкінгу має бути реалізована до
3.
по строкам реалізації
28.02.2018р.
В тендері беруть участь лише ті компанії, які мають практичний досвід роботи в
якості Агрегаторів послуг та сервісів. Про наявність такого досвіду необхідно
4.
по кваліфікації:
обов’язково зазначити з посиланням на фактично впроваджені проекти.
У разі відсутності досвіду пропозиція такого учасника до розгляду не приймається.

* Основні вимоги для доставки листів на адресу uatender@forward-bank.com:
- листи з безкоштовних поштових ресурсів типу mail.ru, rambler.ru і т.д. не приймаються;
- розмір повідомлення - не більше 20 Mb;
- кількість одержувачів в повідомленні - не більше 1;
- кількість повідомлень за одне з'єднання - не більше 20;
- повторна спроба відправки повідомлення відправником проводиться з того ж сервера, що і перша спроба

