
ЛОТ №6 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

Україна 

«Енергоефективність в громадських будівлях м. Луцька» 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

 Капітальний ремонт (термомодернізація) наступних об’єктів: дошкільного навчального 
закладу №5 Луцької міської ради на вул. Даргомижського,5а у м. Луцьку, дошкільного 
навчального закладу №7 на вул. Кременецькій, 24 у м. Луцьку, дошкільного навчального 
закладу №11 Луцької міської ради на проспекті Соборності, 6а у м. Луцьку, дошкільного 
навчального закладу №20 Луцької міської ради на проспекті Соборності, 35а у м. Луцьку, 
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-II 
ступенів №10-професійний ліцей Луцької міської ради Волинської області» на вул. Ветеранів, 
5 в м. Луцьку 

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 
(https://www.nefco.org/procurements/енергоефективність-в-громадських-бу/) 13.06.2019 року. 

Управління капітального будівництва Луцької міської ради, надалі – «Замовник», має намір використати 
частину коштів кредиту, отриманого від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) і коштів 
співфінансування з місцевого бюджету на оплату  витрат по проекту «Енергоефективність в громадських 
будівлях міста Луцьк». Проект співфінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з питань 
енергоефективності та екології Е5Р – багатостороннім донорським фондом, який управляється ЄБРР та 
призначений для сприяння інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших країнах Східної Європи.  

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання контракту(ів), що 
фінансуватиметься коштами НЕФКО: 

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №5 Луцької міської ради 
на вул. Даргомижського, 5а у м. Луцьку 

- поставка, монтаж теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 678,4м2; 

- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 12,4 м2 

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 7,04 м2; 

- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 510 м2 

- встановлення вентиляції - 200 м3 /год; 

- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 400 м. п.; 

- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт; 

- ремонт світлових приямків – 15 шт. - 11 м2; 

- ремонт входів в техпідпілля – 4 шт. - 24 м2; 

- ремонт ганків – 9 шт. – 47м2; 

https://www.nefco.org/procurements/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%83/


- влаштування пандуса – 1 шт. – 11,6 м2; 

- ремонт козирків – 8 шт. - 80 м2; 

- влаштування огородження – 324 м. п.; 

- відновлення вимощення – 367,6 м2 . 

 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №7 на вул.Кременецькій, 24  у  м. Луцьку.   

- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 46,49 м2; 

- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» – 1192м2 

- влаштування  системи блискавкозахисту – 392 м. п.; 

- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт; 

- влаштування пандуса – 1 шт. - 20 м2; 

- влаштування огородження – 278 м.п. 

 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №11 Луцької міської ради на проспекті 
Соборності, 6а  у  м. Луцьку 

- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1640 м2; 

- встановлення вентиляції – 180 м3 /год; 

- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 630 м. п.; 

- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт; 

- влаштування пандуса – 1 шт. - 19,5 м2; 

- влаштування огородження – 329 м. п. 

 

Капітальний ремонт  дошкільного навчального закладу №20 Луцької міської ради на проспекті 
Соборності, 35а  у  м. Луцьку, 

- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 42,15 м2; 

- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1270 м2 

- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 530 м. п.; 

- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт; 

- ремонт ганків (пандус) – 1шт. – 5,8 м2; 

- влаштування огородження – 295 м.п. 

 



Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Луцький навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів №10-професійний ліцей Луцької 
міської ради Волинської області» на вул. Ветеранів,5 в м. Луцьку 

- поставка, монтаж теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 5885,5 м2; 

- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 109,7 м2; 

- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових  дверей – 42,36 м2 

- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 8,4 м2; 

- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» – 3170 м2 

- встановлення вентиляції – 100 м3 /год; 390 м3 /год 

- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 1220 м. п.; 

- електропідігрів водостічних воронок – 8 шт; 

- ремонт вентиляційних приямків – 1 шт. – 1м2; 

- ремонт входів в техпідпілля – 4 шт. – 39 м2; 

- ремонт ганків – 9шт. – 58,7 м2; 

- влаштування пандуса – 1 шт.- 22 м2; 

- ремонт козирків – 1 шт.- 45,4 м2; 

- влаштування огородження – 540 м.п.; 

- відновлення вимощення – 560 м2. 

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни. 

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

• Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для 
виконання Контракту, а також середньорічний дохід за останні три (3) роки перевищував 2 500 000 
EURO в еквіваленті. У випадку тендеру, поданого СПКА, головний партнер має продемонструвати 
виконання цієї вимоги щонайменше на 50%; 

• Досвід підрядника у якнайменше п’яти (5) контрактах протягом останніх п’яти (5) років, що були 
повністю та успішно завершені, та які є подібними за обсягом та орієнтовною ціною пропонованого 
устаткування та супутніх робіт; 

• Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання; 

• Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності 
або банкрутства відповідно до чинного законодавства; 

• У випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не 
виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника 
на постачання Устаткування у країні Замовника. 

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно будуть 
розпочаті 29.09.2020 та повинні бути завершенні 31.12.2021. 



Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання 
письмового запиту від потенційного учасника тендеру. 

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені 
електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню 
доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде 
переважати. 

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, 
форма якої міститься у тендерних документах. Метою забезпечення тендерної пропозиції є гарантування того, 
що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.  

Переможний учасник тендеру має надати гарантію виконання від авторитетного банку, що є прийнятним для 
НЕФКО. 

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 10:00, 04.08.2020 за адресою, вказаною нижче, після чого вони 
будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при 
відкритті. 

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та 
обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 03.07.2020, 09:00 за адресою: Волинська область,            
м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19, 2 поверх, кабінет 206. 

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися із проектною 
документацією та отримати тендерну документацію за адресою: 

Карабан Леонід Васильович – начальник управління капітального будівництва 
  Замовник: Управління капітального будівництва Луцької міської ради 

  Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206, м. Луцьк, Волинська обл. 
  Телефон: +38 (0332)724956 

  Факс: +38 (0332)723148 
   Електронна пошта ukb@lutskrada.gov.ua 

  

 

Дата: 12.06.2020 
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