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
(https://www.nefco.int/procurements/) 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 фінансуватиметься 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 адреси 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 продемонструвати 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 неплатоспроможності 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, «28» лютого 2022 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. 04 квітня
2022 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 з публічних закупівель
Замовник: Комунальне підприємство „Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних 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 адміністративних і громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А, каб. № 308, 01601,
Телефон: (044) 234-54-10(27)
Email: adc@kyivesko.com.ua
Дата 16/02/2022
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