
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

Україна 

Капітальний  ремонт будівлі Святогірської міської ради за адресою: вул. Володимира Сосюри, 8, м. 

Святогірськ,  Донецька область. 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

Розробка проектно-кошторисної документації, в т.ч. проходження експертизи, проведення 

авторського нагляду, а також поставка матеріалів та виконання робіт для “Капітального ремонту 

будівлі Святогірської міської ради за адресою: вул. Володимира Сосюри, 8, м. Святогірськ, Донецька 

область» за адресою: вул. Володимира Сосюри, 8, м. Святогірськ, Донецька область». 

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.int/procurements/) 22 березня 2021 року. 

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та 

благоустрою Святогірської міської ради  надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів 

фінансування, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату  витрат по 

проекту «Капітальний  ремонт будівлі Святогірської міської ради за адресою: вул. Володимира Сосюри, 

8, м. Святогірськ,  Донецька область». 

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендерні пропозиції для отримання 

контракту, що фінансуватиметься коштами НЕФКО, націленого на придбання: розробки проектно-

кошторисної документації, в т.ч. проходження експертизи, проведення авторського нагляду, поставки 

матеріалів та виконання робіт для Капітального ремонту будівлі Святогірської міської ради за 

адресою: вул. Володимира Сосюри, 8, м. Святогірськ, Донецька область.  

Попередні основні обсяги робіт, що плануються до реалізації: площа утеплення стін – 491 м2, площа 

утеплення цоколю - 192 м2, улаштування вимощення - 87 м.п., заміна вікон - 94,8 м2,  заміна дверей - 19,4 

м2, утеплення перекриття - 345 м2, улаштування даху шатрового типу - 450 м2, заміна електричних котлів з 

циркуляційними насосами - 2 од., встановлення системи погодо залежного регулювання в котельні - 1 од., 

заміна радіаторів опалення - 62 од., заміна труб опалення - 490 м.п., заміна світильників - 104 од., 

прокладання внутрішніх електричних мереж - 720 м.п.  

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, виробничий і кадровий потенціал та потужності, необхідні 

для виконання Контракту. Учасник демонструє дохід за кожен з попередніх трьох  років та 

середньорічний дохід Учасника протягом попередніх 3 (трьох) років має бути щонайменше у два (2) рази 

більшим від ціни, вказаної в його тендерній пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий 

партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%; 

 Учасник тендеру успішно постачає подібне Устаткування та роботи іншим Замовникам, і вже успішно 

виконав п’ять (5) подібних за обсягом та вартістю (вартість подібного контракту має становити не менш, 

ніж 5 млн. грн.) контрактів за останні п’ять (5) років. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер 

повинен надати щонайменше 3 (три) власні контракти; 

 Учасник тендеру зможе 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 в жовтні 2021 року та повинні бути завершенні у вересні 2022 року. 

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 декларацією про гарантування тендеру. 

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 22.07.2021 року, 10:00, 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 проектного 

об’єкту та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 16.06.2021 року, 11:00 за адресою: 

84130, Донецька область, м. Святогірськ, вул. Сосюри Володимира, 8. 

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: 

Сорокін Роман Леонідович - Начальник відділу комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради 

Замовник: Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, 

транспорту та благоустрою Святогірської міської ради 

Адреса: 84130, Донецька область, м. Святогірськ, вул. Сосюри Володимира, 8 

Телефон: +38 066 4073437 

E-mail: 44002363@mail.gov.ua 

    

 

Дата: 02.06.2021 року 

 


