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

опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі (http://www.nefco.org). 

 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів фінансування, 

отриманихвід Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), Європейського Союзу (ЄС) і коштів 

співфінансування з місцевого бюджету на оплату витрат по проекту “Реконструкція системи водопостачання 

та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни на 2020-2032 роки”. Проект 

співфінансується Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу (European Union facility 

Neighborhood Investment Platform - "EUNIP"), яка є похідною можливостей фінансування, передбаченими 

Правилами Інструменту європейського сусі́дства і партнерства (European Neighborhood Instrument (ENI) 

Regulation), відповідно до яких надано грантову підтримку Програмі модернізації водного сектору NIP Україна 

(NIP грант).  

Замовник запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких контракту(ів) для 

Устаткування та Супутніх Робіт, що фінансуватиметься коштами, зазначеними нижче, включаючи, проте не 

обмежуючись: 

Лот 1 Реконструкція насосних станцій водопостачання, включаючи заміну насосів водопостачання 

Лот 2 Реконструкція водорозподільчих мереж 

Лот 3 Прокладка силового кабелю 

по контракту «Реконструкції системи водопостачання та водовідведення з впровадженням 

енергозберігаючих технологій в м. Лубни на 2020- 2032 роки.” 

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

Контракт фінансується коштами кредиту НЕФКО, NIP гранту та коштами міського бюджету  

Тендери запрошуються на повний обсяг робіт по всіх трьох лотах. Тендери тільки для частини робіт по всіх 

трьох лотах будуть відхилені. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Учасники тендеру можуть 

пропонувати знижки і ці знижки будуть розглянуті при порівнянні тендерів. 

Успішний учасник тендеру повинен буде підписати два контракти, один з фінансуванням коштами NIP гранту, 

другий - з фінансуванням кредитними коштами та місцевим бюджетом, включаючи кредитування НЕФКО.  

Вартість контракту буде визначатись Замовником шляхом групування запропонованих цін в відповідні 

прейскуранти по контракту після визначення переможця тендерної процедури.  

Тендерні пропозиції повинні подаватись у євро. Ціна контракту, який буде фінансуватись з міського бюджету 

буде конвертована у гривню з використанням обмінного курсу Національного банку України на дату 

підписання контракту із додаванням ПДВ. 

Контракт, який фінансується NIP грантом, буде звільнено від оподаткування, відповідна сума ПДВ буде 

виключена з ціни контракту. 

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

мінімальним вимогам: 



 Учасники тендеру повинні задовольняти вимогам правомочності, викладеним в Інструкціях для 

Учасників тендеру; 

 Середній щорічний дохід за останні три ( 3) роки перевищував 1 200 000 евро в еквіваленті. У  

випадку тендеру, поданого СПКА, провідний партнер повинен продемонструвати принаймні 50% 

дотримання вимоги; 

 Досвід:  

o Учасник тендеру успішно поставив та виконав щонайменше один (1) контракт у якості 

головного підрядника чи субпідрядника щодо поставки та встановлення устаткування, чи 

подібної (подібного обсягу та кількості,  по  проектах аналогічного характеру та типу робіт) 

заміни насосів водопостачання та водорозподільчих мереж за період з 2016 по 2021 рр, 

включаючи: 

 Одне нове будівництво чи реконструкція подібної водоперекачиючої станції сумарною 

продуктивністю щонайменше 200 м3/год; 

У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати щонайменше 

відповідність вищенаведеній вимозі наявності досвіду нового будівництва чи реконструкції 

подібної водопостачаючої насосної станції. 

o Учасник тендеру успішно поставив та виконав щонайменше один (1) контракт у якості 

головного підрядника чи субпідрядника щодо поставки та встановлення устаткування, чи 

подібних (подібного обсягу та кількості,  по  проектах аналогічного характеру та типу робіт) 

водорозподільчих мереж за період з 2016 по 2021 рр, включаючи: 

 Одне нове будівництво чи реконструкція подібних водорозподільчих трубопроводів  

діаметром  DN100  та протяжністю щонайменше 500 м. 

o Учасник торгів або призначений ним субпідрядник задовільно поставив, встановив, 

запрограмував та виконав як мінімум один (1) контракт на автоматичне управління та 

систему SCADA, що містить щонайменше п’ять станцій водопостачання або перекачування 

стічних вод за період 2016-2021. 

 Учасник тендеру має продемонструвати що він має доступ або має у наявності ліквідні активи, не 

закладені реальні активи, кредитні лінії чи інші фінансові засоби для забезпечення потреб у оборотних 

коштах для виконання контракту, що оцінюються у сумі, не меншій 20% від ціни тендеру Учасника, 

беручи до уваги зобов’язання Учасника у інших контрактах 

 Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів СПКА, якщо це доречно) не відбулося 

протягом останніх 3 років; 

 Усі судові провадження проти учасника, що очікують на розгляд (включаючи членів СПКА, якщо це 

доречно), загалом не повинні становити більше 30% від чистого капіталу учасника; 

 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 у листопаді  2021 та повинні бути завершенні у листопаді  2022. 

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 MSWord, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню 

доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MSWord 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 15.092021, 14 годин 00 хвилин включно, 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  обговорення технічних та 

процедурних питань відбудеться шляхом скайп-конференції 10.08. 2021, 11годин 00 хвилин. 

Зустріч для відвідування площадки проекту відбудеться, як тільки в Україні буде скасовано карантин. Для 

попередньої реєстрації на тендерну зустріч звертайтесь: +380 5361 74801, +380 5361 74809. 

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

тендерну документацію за адресою:  37500, Полтавська область, м. Лубни, площа Академіка  Олексія Бекетова 

,№19 , каб.№15. Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради  Лубенського району, електронна пошта:  vkg_lubnirada@ukr.net; довідки за телефоном +380536174809.   .       

Дата: 27.07.2021 

 


