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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ   

Україна 

«Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального 

підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 

000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 

м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40» 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

«Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства 

«Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої 

черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40» 

 

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 закупівлі 

(https://www.nefco.org) 

Комунальне підприємство "Міськводоканал" Сумської міської ради надалі – «Замовник», має намір 

використати кошти фінансування, отримані від Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО), Європейського союзу (ЄС) і коштів співфінансування з бюджету Сумської міської 

територіальної громади (здійснюється за рахунок місцевого запозичення у формі кредиту 

НЕФКО) на оплату  витрат по проекту «Модернізація та реконструкція системи водовідведення 

у м. Суми (реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства 

"Міськводоканал" Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги 

будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40)». Проект 

співфінансується Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу (European 

Unionfacility Neighborhood Investment Platform - "EUNIP"),  яка є похідною можливістю 

фінансування, передбаченою Правилами Інструменту європейського сусідства і партнерства 

(European Neighborhood Instrument (ENI) Regulation), відповідно до яких надано грантову 

підтримку Програмою NEFCO NIP з модернізації систем водопостачання та водовідведення 

України (NIP грант). 

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані Тендерні пропозиції  для отримання 

таких контракту(ів) «Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального 

підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням 

першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40» , що будуть 

фінансуватися зазначеними коштами включаючи, проте не обмежуючись: 

 Поставка та монтаж сепараторів піску, повітродувок, контейнерів та трубопроводів у будівлі 

механічної очистки. 

 Будівництво нових пісковловлювачів та з’єднувальних каналів від установки решіток до 

лотка Вентурі. 

 Реконструкція лотка Вентурі та центральної розподільної камери. 

 Реконструкція двох первинних відстійників №№7-8 та камери розподілу № 6 

 Реконструкція насосної станції сирого осаду № 3. 

 Будівництво нової розподільної камери № 28 для аерації. 

https://www.nefco.org/
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 Роботи на об’єкті будівництва. 

 Електропостачання реконструйованого об’єкту. 

 Сучасна автоматизована система. 

 

каналізаційних очисних споруд Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської 

ради. 

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для юридичних чи фізичних осіб 

з будь-якої країни з урахуванням положень пунктів 4.2., 4.4 Інструкцій для учасників тендерів (в 

подальшому «ІУТ»). 

Контракт(и) фінансується коштами бюджету Сумської міської територіальної громади (здійснюється 

за рахунок місцевого запозичення у формі кредиту НЕФКО), NIP гранту.  

 

Запрошуються Тендерні пропозиції на повний обсяг поставки Устаткування та Супутніх Робіт, 

будівельних робіт. Тендерні пропозиції на поставку  частини Устаткування та на виконання частини 

Супутніх Робіт та будівельних робіт будуть відхилені.  

Успішний учасник тендеру (одноосібний учасник чи головний партнер СПКА) повинен буде 

підписати два контракти, один за фінансуванням коштами NIP гранту, другий - за фінансуванням з 

бюджету Сумської міської територіальної громади (здійснюється за рахунок місцевого запозичення 

у формі кредиту НЕФКО). 

Вартість кожного контракту буде визначатись Замовником шляхом групування запропонованих цін 

в відповідні прейскуранти по кожному контракту після визначення переможця тендерної процедури. 

Загальна ціна двох контрактів дорівнюватиме ціні тендерної пропозиції переможця конкурсних 

торгів (без ПДВ). 

 

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

Сумської міської територіальної громади (здійснюється за рахунок місцевого запозичення у формі 

кредиту НЕФКО), 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: 

1. Учасники тендеру повинні задовольняти вимогам правомочності, встановлені в ІУТ, стаття 

4 (як заявлено в Листі подачі тендерної пропозиції): 

o Не має конфліктів інтересів, як описано в ІУТ, 4.3; 

o Не був визначений як неправомочний внаслідок невідповідності вимогам, 

встановленим в ІУТ 4.4; 

o Не був виключений з тендерних процедур НЕФКО на період, на який 

передбачається присудження контракту   

2. Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, 

необхідні для виконання Контракту, а також середньорічний дохід за останні три (3) роки 

перевищував еквівалент 2 500 000 євро. Якщо учасником тендеру є  СПКА, її головний 

партнер має продемонструвати виконання цієї вимоги щонайменше на 60%; 

3. 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. 

4. Досвід Учасника у якнайменше двох (2) контрактів вартістю не менше 2 000 000  євро 

протягом останніх п’яти (5) років, що були повністю та успішно завершені, та які є 
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подібними за обсягом та орієнтовною ціною запропонованого Устаткування та Супутніх 

Робіт, будівельних робіт; 

5. Учасник тендеру  (включаючи членів СПКA) впродовж останніх 3 років, на момент участі у 

тендері, не мав не виконаних Контрактів; 

6. Загальна сума позовів по всіх судових справах, які знаходяться на стадії розгляду проти 

учасника тендеру (включаючи членів СПКА, якщо доречно), не повинна перевищувати 30%  

чистих активів;  

7. Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо 

неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства; 

8. 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 жовтні 2021 та повинні бути завершенні  у грудні  2023. 

Учасник тендеру може отримати безоплатно Тендерні документи від Замовника  за адресою, 

вказаною нижче, після отримання Замовником письмового запиту від потенційного учасника 

тендеру. 

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру Тендерні 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. 

Тендерна пропозиція має подаватися із її забезпеченням  за  формою «Декларація про гарантію 

тендеру», яка наведена у Тендерних документах. Метою забезпечення Тендерної пропозиції є 

гарантування того, що Учасник тендеру буде відноситись серйозно до його участі в тендері. 

Переможець тендеру має надати гарантію виконання Контракту від авторитетного банку, що є 

прийнятним для НЕФКО. 

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 14:00 25.08.2021 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 27. 07.2021, 10:00. Для 

попередньої реєстрації на тендерну зустріч звертайтесь: Яценко Олександр Іванович, начальник 

відділу закупівель  КП «Міськводоканал» Сумської міськради,  вул Білопільский шлях, 9, Суми, 

Україна. Тел. + 380662468280; email zakupivli-vodokanal@ukr.net 

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

отримати Тендерну документацію за адресою: 

Яценко Олександр Іванович, Начальник відділу закупівель КП «Міськводоканал» Сумської міськради, 

вул Білопільський шлях 9, м. Суми  Україна. Тел. + 380662468280; email:zakupivli-vodokanal@ukr.net;   

 

 

Дата: 09.07.2021 
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