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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 
Україна 

Виконання будівельних робіт по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових 
пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва» 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 
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 
(http://www.nefco.org/how_to_work/procurement) 28 квітня 2020 року.  

Комунальне підприємство „Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) – «Замовник», має намір використати частину коштів гранту, отриманого від 
Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату контракту «Виконання будівельних 
робіт по проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у 
громадських будівлях м. Києва», Lot 10 (5 об’єктів)». Проект співфінансується Норвезько-
Українською Ініціативою Енергоефективності (NUEE) за підтримки Міністерства закордонних справ 
Норвегії, спрямованої на розширення зовнішнього муніципального фінансування для досягнення 
енергоефективності в громадських будівлях, посилення самоврядування та сталих практик проведення 
закупівель. 

 
Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансувати-
меться коштами гранту для придбання, поставки та виконання будівельних робіт з капітального ремонту 
систем опалення та індивідуальних теплових пунктів у 5 громадських будівлях м. Києва (перелік та ад-
реси будівель наведено в Розділ ІV. Вимоги Замовника): 

Матеріали, устаткування та роботи, що фінансуються грантом передбачає звільнення від сплати податку 
на додану вартість (ПДВ). 

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; 

2. Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні 
для виконання Контракту, а також середньорічний дохід за останні 3 (три) повні роки складав не 
менше – 1 288 тис. Євро. Якщо учасником тендеру є  СПКА, її головний партнер має продемон-
струвати виконання цієї вимоги щонайменше на 60%.  

3. Учасник тендеру успішно виконував подібні роботи замовникам, і які були повністю та успішно 
завершені , принаймні,  три (3) подібних контрактів за останні три роки , загальною вартістю не 
менше 322 тис. Євро.  

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

5. Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспромож-
ності або банкрутства відповідно до чинного законодавства. 

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту 
орієнтовно будуть виконуватись 210 календарних днів з дати укладання угоди. 

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

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно 
(протягом 2 робочих днів) відправлені електронною поштою у форматі PDF, проте відправник не несе 
відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. 
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Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для обговорення технічних 
та процедурних питань відбудеться о 12:00, «08» листопада 2021 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 3А, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва», каб. №307. В залежності від ситуації з карантинними обмеженнями, 
пов’язаними з COVID-19, така зустріч може бути організована дистанційно за допомогою веб-засобів – 
про це Замовник додатково повідомить усім учасникам, що виявлять зацікавленість взяти участь у 
тендері. 

Тендерні документи оприлюднюються на веб-сайті КП «ГВП» http://kyivesko.com.ua для загального 
доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою. 

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

Переможець тендеру має надати гарантію виконання Контракту від авторитетного банку, що є 
прийнятним для НЕФКО, за формою наведеної у Розділі VІІ «Контрактні форми» Тендерної 
документації. 

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 09:30 год. 10 грудня  2021 
року, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять 
бажання бути присутніми при відкритті. 

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та 
отримати тендерну документацію за адресою: 
 
Скляренко Валентина Вадимівна – начальник сектору публічних закупівель  
Замовник:   Комунальне підприємство „Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра-
тивних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
Адреса: каб., № 305, вулиця Б. Хмельницького, 3А, м. Київ, 01601 
Телефон: (044) 234-54-10 (27) 
Email: v.sklyarenko@kyivesko.com.ua. 

Поваляєв Владислав Ігорович , представник замовника (з технічних питань) 

Замовник:   Комунальне підприємство „Група впровадження проекту з енергозбереження в адмініст-
ративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської мі-
ської державної адміністрації) 

Адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А, каб. № 308, 01601,  

Телефон: (044) 234-54-10(27)  
Email: adc@kyivesko.com.ua 

Дата 25/10/2021 
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	a) Всі партнери СПКА мають нести спільну та повну відповідальність;
	(a)  якщо є невідповідність між сумами, вказаними в колонці розбивки цін, та сумами, вказаними в колонці загальної вартості, то суми колонок розбивки цін вважаються правильними, а загальна вартість повинна бути виправлена;
	(b)  якщо є невідповідність між ціною одиниці та загальною сумою, яка отримана множенням ціни одиниці на кількість, ціна одиниці вважається правильною, а загальна сума повинна бути виправлена, хіба що, на думку Замовника, є очевидна помилка у положенні коми у ціні одиниці, у разі чого така загальна сума вважається правильною, а ціна одиниці повинна бути виправлена;
	(c)  якщо є помилка у загальній сумі, що виникла внаслідок додавання або віднімання проміжних загальних сум, проміжні загальні суми вважаються правильними, а загальна сума повинна бути виправлена; 
	(d)  у випадку розбіжності між словами і цифрами, сума, написана словами, вважається правильною, Хіба що сума, виражена словами, пов’язана з арифметичною помилкою, у разі чого сума, виражена в цифрах, вважається правильною відповідно до підпункту (а) і (b) вище.
	(ii) “корупційні дії” як пропозицію, вручення, отримання або вимагання, прямо або опосередковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої Сторони;  
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	(iv) “примусові дії” як безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення травм, або загрозу заподіяння шкоди чи нанесення травм будь-якій стороні або майну цієї Сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї Сторони; 
	(v) “змову” як домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої Сторони; 
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