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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню будівель Чортківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Чортківської міської ради, за адресою: вул. Т. Шевченка, 25, м. Чорт-

ків, Тернопільська обл. 

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупівлю для цього прое-

кту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі  

(http://www.nefco.int). 

Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради надалі надалі – «Замовник», має 

намір використати частину коштів фінансування, отриманого від Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО), на оплату витрат по проекту «Заходи енергоефективності в місті Чортків, 

Україна». 

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких контра-

ктів, що фінансуватимуться коштами НЕФКО: 

• CHORTKIV Lot 1: Фінансовані кредитом устаткування та пов’язані роботи з капіталь-

ного ремонту з впровадженням заходів по енергозбереженню будівель Чортківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №7 Чортківської міської ради, за адресою: вул. Т. Шевченка, 25, м. Чорт-

ків, Тернопільська обл. 

• CHORTKIV Lot 2: Фінансовані грантом устаткування та пов’язані роботи з капіталь-

ного ремонту з впровадженням заходів по енергозбереженню будівель Чортківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №7 Чортківської міської ради, за адресою: вул. Т. Шевченка, 25, м. Чорт-

ків, Тернопільська обл. 

В рамках капітального ремонту Замовник має намір виконати такі заходи з підвищення енергоефек-

тивності будівлі, як теплоізоляція стін та даху, заміна дверей, заміна системи опалення, встановлення 

теплового насосу для підготовки гарячої води та інші допоміжні роботи. 

Тендери запрошуються для обох лотів: тендери тільки для одного із лотів будуть відхилені. Устатку-

вання, що буде поставлятися за Лотом 2, передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість 

(ПДВ).  

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

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні мати кадровий та 

технічний потенціал для виконання зазначених робіт та відповідати наступним мінімальним вимогам: 

a) Середній щорічний дохід за останні 3 роки (2018-2020р.р.) становить не менше: 

- для CHORTKIV Lot 1 та Lot 2 разом: 40 000 000 грн; 

b) 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 за 20% від ціни його тендерної 

пропозиції для обох лотів разом, 

c) Досвід підрядника у 5-ти контрактах протягом останніх 5 років, із сумарною вартістю не менше: 

- для CHORTKIV Lot 1 та Lot 2 разом: 50 000 000 грн; 

що були повністю та успішно завершені та які є подібними до пропонованого устаткування та робіт. 

d) У разі подання тендеру СПКА провідний партнер повинен демонструвати принаймні 50% відповід-

ності вимогам (а) (b) (c) вище; 
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e) Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів СПКА, якщо це доречно) не відбу-

лося протягом останніх 3 років; 

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

це доречно), загалом не повинні становити більше 30% від вартості чистих активів учасника; 

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 відповідаль-

ності 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 01 листопада 2021, після чого вони 

будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути при-

сутніми при відкритті. 

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі придбали 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: 

Поліщук Людмила Миколаївна 

Замовник: Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради. 

Адреса:48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Т. Шевченка, 21 

Телефон: (03552)2-12-77, 

Email: yomschmr@chortkivmr.gov.ua 

Дата: 17 вересня 2021 


