
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

Україна 

«Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що належать 

до комунальної власності м. Рівне та модернізація вуличного 

освітлення» 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

Розробка проектної документації, в т.ч. проходження комплексної експертизи, 

проведення авторського нагляду, а також постачання та монтаж-демонтаж всього 

необхідного обладнання та матеріалів для Капітального ремонту мереж вуличного 

освітлення в м.Рівне  Лоти RIV -7.1 (магістральні вулиці)  та RIV -7.2 (другорядні 

вулиці). 

  

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 закупки  

(http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_notices) 24.02.2021р. 

 

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, надалі – «Замо-

вник», має намір в рамках співфінансування проекту «Енергоефективність в громадських будівлях м. Рівне» 

використати кредитні кошти отримані від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) на оплату 

витрат по проекту Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м.Рівне..   

 

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься 

кредитними коштами, націленого на придбання: 

 

Розробка проектної документації, в т.ч. проходження комплексної експертизи, 

проведення авторського нагляду, а також постачання та монтаж-демонтаж всього 

необхідного обладнання та матеріалів для Капітального ремонту мереж вуличного 

освітлення в м.Рівне Лоти RIV-7.1(магістральні вулиці)  та RIV-7.2 (другорядні вулиці) 
 

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 та кадровий потенціал та потужності, необхідні 

для виконання Контракту. Середньорічний дохід (за кожен з попередніх трьох років) Учасника протягом 

попередніх 3-х років має перевищувати: 

- для лоту  RIV -7.1: 1 000 000 євро; 

- для лоту  RIV-7.2:  1 400 000 євро.  

У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 

50%;  

У випадку подання Учасником тендеру тендерних пропозицій на декілька або всі лоти, для цілей 

розрахунку відповідності мінімальним кваліфікаційним вимогам, включаючи наявність фінансових 

ресурсів,  ціна тендеру Учасника розраховується як сумарна ціна всіх заявлених тендерних пропозицій, з 

урахуванням знижок Учасника за проектом «Впровадження енергозбереження в закладах та установах, що 

належать до комунальної власності м. Рівне та модернізація вуличного освітлення». 

 

 

 



 

 Фінансові ресурси  

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: 

- для лоту  RIV -7.1: 40 % від вартості своєї пропозиції; 
- для лоту  RIV-7.2:  40% від вартості своєї пропозиції,  
беручи до уваги зобов’язання Учасника у інших контрактах. 

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

ніж 7 млн. грн) контрактів за останні 5 (п’ять) років.  

У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен надати щонайменше 3 (три) власні 

контракти. У випадку, якщо учасник тендеру приймає участь у більш ніж одному лоті, кількість подібних 

контрактів  має бути не менше 7 (семи); У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен 

надати щонайменше 5 (п’ять) власних контрактів; 

 Учасник тендеру або його агент зможуть 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. 

Тендери запрошуються для одного або більше лотів. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Учасники 

тендеру, що претендують на більше ніж один лот можуть пропонувати знижки і ці знижки будуть розглянуті 

при порівнянні тендерів. 

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно 

почнуться в січні 2022 та триватимуть до вересня 2022 р. Надати графік поставки Устаткування і завершення 

робіт. 

 

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно 

електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони 

будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо. 

  
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.  

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 10 години 00 хвилин 19.11.2021 

року,  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 проектних 

об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться о 10 годині 00 хвилин 27.10.2021 року 

за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6 

 

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

тендерну документацію за адресою: 

 

Ляшук Володимир Григорович - начальник управління капітального будівництва виконавчого комі-

тету Рівненської міської ради 

Замовник: Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради 

Адреса: 33028 м. Рівне, вул. Лермонтова, 6 

Телефон:   +38 (0362) 63 59 87, +38 (050) 407 97 95 

E-mail:   ukb.mvk@ukr.net 
 
 

Дата:05.10.2021 
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