
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 
 

УКРАЇНА 

«Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м.Чернівцях» 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

 

«Капітальний ремонт ДНЗ №35, №43, №3, ЗНЗ № 3, № 11, ліцею № 4 в м. Чернівці.» 

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було 

опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки 

(http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_notices) 01 березня 2019 року. 

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради від імені Виконавчого 

комітету Чернівецької міської ради (надалі – «Замовник»), має намір використати частину коштів гранту від 

фонду Е5Р* з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) як Імплемунтуючою Агенцією, на 

оплату  витрат по проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м.Чернівцях. 

Проект реалізовується на виконання рішення Чернівецької міської ради від 17 травня 2016 року №198 «Про 

залучення кредиту NEFCO для фінансування інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях 

бюджетної сфери у м. Чернівцях». В рамках реалізації проекту у 2019 році будуть здійснені заходи щодо 

відбору підрядних організацій для виконання робіт на загальну суму близько 208,1 млн. грн.. (6,8 млн. Євро). 

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендерні пропозиції для отримання наступих 

контрактів, що фінансуватиметься коштами гранту: 

• Лот 1. Капітальний ремонт ДНЗ №35 по вул. Комарова,25-Б в м. Чернівці. Очікувана вартість Лоту - 

273 730 Євро. Роботи включають здійснення теплової ізоляції стін, теплової ізоляції цоколя, теплової 

ізоляції горища, заміну вікон та дверей на пластикові, реконструкцію системи опалення, вентиляції і 

освітлення та інші роботи. 

• Лот 2. Капітальний ремонт ДНЗ №43 по вул. Небесної Сотні,10-Б  в м. Чернівці. Очікувана вартість 

Лоту - 264 755 Євро. Роботи включають здійснення теплової ізоляції стін, теплової ізоляції цоколя, 

теплової ізоляції горища, заміну вікон та дверей на пластикові, встановлення в окремій мобільній 

споруді індивідуального теплового пункту,  реконструкцію системи опалення, вентиляції і освітлення 

та інші роботи. 

• Лот 3. Капітальний ремонт ДНЗ №3 по вул. Кармелюка,43-А в м. Чернівці. Очікувана вартість Лоту - 

216 946 Євро. Роботи включають здійснення теплової ізоляції стін, теплової ізоляції цоколя, теплової 

ізоляції горища,  теплової ізоляції підлоги, заміну вікон та дверей на пластикові, встановлення в 

окремій мобільній споруді індивідуального теплового пункту,  ремонт  системи опалення, 

реконструкцію вентиляції і освітлення та інші роботи. 

• Лот 4. Капітальний ремонт ЗНЗ №3 по вул. Герцена,36 в м. Чернівці. Очікувана вартість Лоту - 

355 128 Євро. Роботи включають здійснення теплової ізоляції стін, теплової ізоляції цоколя, заміну 

вікон та дверей на пластикові, встановлення індивідуального теплового пункту, реконструкцію системи 

опалення, реконструкцію вентиляції і освітлення та інші роботи. 

• Лот 5. Капітальний ремонт ліцею №4 на вул. Небесної Сотні, 18-а в м. Чернівці. Очікувана вартість 

Лоту - 484 870 Євро. Роботи включають здійснення теплової ізоляції стін, теплової ізоляції цоколя, 

теплової ізоляції горища, заміну вікон та дверей на пластикові, встановлення індивідуального 

теплового пункту, реконструкцію системи опалення, реконструкцію вентиляції і освітлення та інші 

роботи. 

• Лот 6. Капітальний ремонт ЗНЗ №11 на вул. Південно-Кільцевій, 7б в м. Чернівці. Очікувана 

вартість Лоту - 599 567 Євро. Роботи включають здійснення теплової ізоляції стін, теплової ізоляції 

цоколя, теплової ізоляції горища, заміну вікон та дверей на пластикові, встановлення індивідуального 

теплового пункту, реконструкцію системи опалення, реконструкцію вентиляції і освітлення та інші 

роботи. 

Тендер проводиться за Лотами, як описано вище. Учасник тендеру має право подати тендерну 

пропозицію на будь-який один, декілька або всі зазначені Лоти одночасно з урахуванням мінімальних 

кваліфікаційних вимог, що пред'являються до Учасників тендеру. 

Роботи по капітальних ремонтах на Об’єктах (надалі – об’єкти) як описано вище будуть виконуватись 

паралельно. Капітальний ремонт об'єктів, як очікується, розпочнеться у березні 2019 року. Очікувана дата  
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завершення робіт по капітальному ремонту - не пізніш 01.11.2019, зокрема роботи, пов'язані з реконструкцією 

системи опалення та установкою ІТП, повинні бути завершені протягом червня-липня 2019 року. 

Тендерна процедура та контракт регулюється відповідно до Правил Закупівлі НЕФКО, які слідують 

міжнародно визнаній практиці міжнародних фінансових організацій (МФО). Тендер є відкритим для компаній з 

будь-якої країни за умови, що така компанія не є невідповідною або забороненою до участі у тендері згідно із 

національного чи міжнародного права. 

Учасником тендеру у його тендерній пропозиції можуть бути вказані додаткові знижки, в тому числі, але не 

обмежуючись, які будуть застосовуватись у випадку перемоги Учасника тендеру на кількох чи всіх Лотах, на 

які Учасник подав тендерні пропозиції. 

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним 

мінімальним вимогам: 

a) Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал, а також потужності, необхідні 

для виконання умов Контракту, а середньорічний дохід Учасника протягом попередніх 3-х років був 

щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендеру. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий 

партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%; 

 

b) Учасник тендеру успішно виконує подбіні роботи іншим замовникам, і вже виконав, принаймні, 3 

подібних контрактів з комплексної термомодернізації за останні 5 років або 3 спеціалізовані 

контракти щодо кожного із основних видів робіт (теплоізоляція будівлі, ремонт/рекострукція системи 

опалення, встановлення ІТП, ремонт/реконструкція системи вентиляції); 

 

c) Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або 

банкрутства відповідно до положень чинного законодавства. 

 

У випадку подання Учасником тендеру тендерних пропозицій на декілька або всі Лоти, для цілей розрахунку 

відповідності мінімальним кваліфікаційним вимогам ціна тендеру Учасника визначається як сумарна ціна всіх 

заявлених тендерних пропозицій Учасника тендеру з урахуванням знижок. 

 

Тендерні документи можуть бути отримані безкоштовно на підставі письмового запиту Учасника, що 

направляється Замовнику, за адресою або електронною поштою (вкладенням в форматі PDF) вказаною нижче. 

Після отримання письмового запиту від потенційного Учасника, документи невідкладно направляються 

електронним шляхом в форматі PDF, однак буз будь-яких зобов’язань щодо їх не отримання або пізнього 

отримання. 

 

Всі тендерні пропозиції мають подаватись із наданням Декларації про тендерне забезпечення. 

 

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 12:00 за місцевим часом 13 травня 

2019 року в кабінет – № 9 (відділ з питань державних закупівель Чернівецької міської ради), за адресою 58 000, 

Україна, м. Чернівці, вул. Міхая Емінеску, 2. Розкриття тендерних пропозицій відбудеться за адресою, 

вказаною нижче, 13 травня 2019 року 13.00 в кабінеті – 202 (зал засідань Виконавчого комітету Чернівецької 

міської ради), за адресою 58 002, Україна, м. Чернівці, Центральна площа, 1. До участі у процедурі розкриття 

тендерних пропозицій  допускаються всі Учасники торгів або їх уповноважені представники, які виявлять 

бажання бути присутніми при відкритті. 

 

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі отримали тендерні документи, може бути переглянутий за 

адресою, вказаною нижче. 

 

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати 

тендерну документацію за адресою: 

 

58 000, Україна, м. Чернівці, 

вул. Міхая Емінеску, 2 

кабінет № 9 

 відділ з питань державних закупівель  

Чернівецької міської ради 

Адреса електронної пошти: tender.rada.cv@email.ua 

 

Дата: 27.03.2019 року 

 
*Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології (E5P) – це багатосторонній 

донорський фонд у 180 млн євро, який управляється ЄБРР та призначений для сприяння інвестиціям в 

енергоефективність в Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд був створений за ініціативою уряду 

Швеції під час її головування у Європейському Союзі у 2009 році. Фонд E5P доповнює кредити для підвищення 



енергоефективності, що надаються такими фінансовими установами, як Європейський банк реконструкції та 

розвитку, Європейський інвестиційний банк, німецький державний банк розвитку KfW, НЕФКО і Група 

Світового банку. Вкладниками E5P є ЄС та США, а також Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, 

Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна. 

 


