
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ 
 

 БУДІВНИЦТВО НОВОЇ ТЯГОВОЇ ПІДСТАНЦІЇ (ТПП-12) ПОТУЖНІСТЮ 2х1600 
кВА ТА ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ - АВТОВОКЗАЛ № 3» 

 
 

Це Запрошення до участі в торгах опубліковано відповідно до Загального оголошення про 
закупівлі за цим проектом, яке було розміщено на веб-сайті ЄБРР у розділі «Потенційні 
закупівлі» (www.ebrd.com) 3 квітня 2017 року. 
 
Комунальне підприємство «Електроавтотранс» (далі – Замовник) отримало кредит від 
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (далі – Банк) для реалізації проекту 
«Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ». 
 
У зв’язку з цим Замовник запрошує Підрядників до подання опечатаних Тендерних 
пропозицій для укладення такого Контракту, що фінансуватиметься частиною кредитних 
коштів: 

 
• Будівництво нової тягової підстанції (ТПП-12) потужністю 2х1600 кВА  

та тролейбусної лінії «Залізничний вокзал - Автовокзал № 3» 
 

Цей Контракт включає в себе: виконання проектних робіт, будівництво нової тягової 
підстанції ТП-12, прокладку кабельних ліній 10кВ та 600В, встановлення двох 
додаткових лінійних комірок розподільного пристрою підстанції 110/35/10кВ 
“Крихівці” для тролейбусної системи КП "Електроавтотранс, будівництво 
тролейбусної лінії «Залізничний вокзал - Автовокзал № 3», а також встановлення 
(заміна) системи СКАДА (включно з обладнанням на підстанціях ТП-2, ТП-12). Обсяг 
робіт включає: вишукувальні роботи, проектування, будівельні роботи, постачання, 
монтаж, підключення, тестування і введення в експлуатацію нової тягової підстанції, 
будівництво контактної лінії та надання необхідних додаткових послуг. 
Термін реалізації Контракту – 14 місяців (420 днів). 

 
Участь у торгах за контрактами, що фінансуються кредитними коштами Банку, відкрита для 
фірм із усіх країн. Кредитні кошти не будуть використовуватись для здійснення платежів 
фізичним або юридичним особам, або для оплати імпорту товарів, якщо такі платежі або 
імпорт заборонені рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятим 
відповідно до глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй. 
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Для правомірності присудження контракту Учасники торгів повинні мати відповідні ліцензії 
та дозволи згідно до законодавства України. Якщо Учасник не має ліцензій та дозволів на 
виконання окремого(-их) виду(-ів) робіт, які вимагаються, він може залучити Субпідрядника, 
що має відповідні ліцензії та дозволи. 
 
Для правомірності присудження Контракту Учасник торгів повинен продемонструвати 
Замовнику суттєву відповідність вимогам стосовно досвіду, персоналу, обладнання, 
фінансового стану та участі в судових процесах, які наведено далі: 
 
1. Історія невиконання контрактів. Учасник повинен надати точну інформацію про всі 
поточні або минулі судові чи арбітражні процеси у зв'язку з контрактами, які він виконав або 
виконує впродовж останніх 5 (п'яти) років. Послідовна історія судових рішень проти 
Учасника чи будь-якого партнера спільного підприємства може призвести до відхилення 
Тендерної пропозиції. 
 
2. Фінансовий стан. 
 
2.1. Наявність фінансової спроможності. Учасник повинен надати перевірену балансову 
звітність, або, якщо це не вимагає законодавство країни Учасника торгів, інші фінансові звіти, 
прийнятні для Замовника за останні 3 (три) роки, що демонструють стійкість його 
фінансового стану, зокрема довготермінову прибутковість.  
 
2.2. Середньорічний оборот. Середньорічний оборот фірми як генпідрядника (на підставі 
фінансової звітності Учасника) за останні 3 (три) роки еквівалентом у 3,000,000 (три 
мільйони) євро. 
 
2.3. Фінансові ресурси. Учасник повинен продемонструвати, що він має доступ або має в 
наявності ліквідні активи, незакладене нерухоме майно, кредитні лінії та інші фінансові 
засоби, достатні для забезпечення руху коштів для будівництва за контрактом на термін 4 
(чотири) місяці, в еквіваленті принаймні 350,000 (триста п'ятдесят тисяч) євро, з 
урахуванням зобов'язань Учасника за іншими контрактами. 

 
3. Досвід. Учасник торгів повинен відповідати таким мінімальним критеріям: 

 
(a) Загальний досвід: Успішний досвід генпідрядника у виконанні принаймні 5 (п’яти) 

проектів, за характером і складністю аналогічних пропонованому, які успішно та суттєво 
завершено протягом останніх 7 (семи) років. Аналогічність повинна базуватися на 
фізичному розмірі, складності, методиці/технологіях чи інших характеристиках, які 
описано в Томі III «Вимоги». 
 

(b) Спеціальний досвід:  
Щодо вищезазначеного або інших контрактів, виконаних протягом періоду, вказаного в п. 
3(а) вище, мінімальна кількість аналогічних контрактів, вказаних нижче, які успішно та 
суттєво завершено в якості генпідрядника, учасника спільного підприємства, керуючого 
підрядника чи субпідрядника протягом щонайменше останніх 5 (п’яти) років, починаючи 
з 01 січня 2013 р. та до крайнього терміну подачі заявки:  

i. Участь в якості підрядника чи керуючого підрядника в щонайменше 2 (двох) 
контрактах, кожен на суму щонайменше EUR 1,000,000 (один мільйон євро), який 
було успішно та суттєво завершено. 

ii. Щодо вище зазначених та інших контрактів, завершених чи таких, що перебувають 
у стані реалізації в якості генпідрядника, учасника спільного підприємства або 



 

субпідрядника на період від 01 січня 2013 р. та крайнім терміном подання заявки, 
мінімальний досвід у будівництві щодо наступних ключових видів діяльності, що 
було успішно завершено:  

a) Підтверджений досвід постачання, встановлення та введення в експлуатацію 
принаймні 3 (трьох) тягових підстанцій для міського громадського 
транспорту в Україні чи в будь-якій країні СНД протягом зазначеного 
періоду; 

b) Учасник також повинен продемонструвати свій досвід або досвід 
субпідрядника виконання робіт із проектування тягових підстанцій міського 
електричного транспорту потужністю від 2х1000 кВА у кількості принаймні 
2 (двох) аналогічних проектів протягом зазначеного періоду; 

c) Учасник також повинен продемонструвати свій досвід або досвід 
субпідрядника виконання робіт із проектування контактних мереж міського 
електричного транспорту протяжністю мінімум 2,5 км в одному напрямку у 
кількості принаймні 2 (двох) аналогічних проектів протягом зазначеного 
періоду; 

d) Учасник також повинен продемонструвати, що темпи виконання таких робіт 
аналогічні темпам, які вимагаються для реалізації даного проекту. 

iii. Учасник торгів повинен продемонструвати, що тягові підстанції, зазначені в п. іі. 
(а), встановлені ним у якості генпідрядника, успішно експлуатуються, надавши 
копії Актів здачі-приймання робіт та позитивні листи відгуки від експлуатуючих 
організацій. Принаймні одна з підстанцій повинна експлуатуватися впродовж 2 
(двох) років після введення в експлуатацію на день подання Заявки. 

 
4. Кваліфікація персоналу. Учасник повинен забезпечити належно кваліфікований персонал, 
який буде в повній мірі відповідати вимогам Замовника щодо досвіду для заміщення 
наступних посад: 
 

Посада 
Загальний 

досвід  
(у роках) 

Виконання 
аналогічних 

робіт (у роках) 

Керівництво 
аналогічними 
роботами (в 

роках) 
Керівник проекту  10 5 5 

Головний інженер з проектування  10 7 5 

Інженер-електрик з проектування 
тягових підстанцій 7 5 - 

Інженер-електрик з проектування 
контактних мереж громадського 
електричного транспорту 

7 5 - 

Головний інженер будівельник 10 7 5 

Інженер-електрик (тягові та розподільчі 
підстанції) 7 5 - 

Інженер-електрик (контактні лінії та 
розподільчі мережі) 7 5 - 

Інженер з якості  5 4 - 



 

Інженер кошторисник 3 2 - 

Інженер із охорони праці та захисту 
навколишньої середи 3 2 - 

 
5. Технічна оснащеність. Учасник повинен володіти або мати гарантований доступ до 
наступних основних видів машин, механізмів та елементів обладнання в повному робочому 
стані (шляхом оренди, лізингу, укладенню договорів купівлі-продажу, згоди на покупку, 
наявності виробничого обладнання та виробничих потужностей, технологічного обладнання 
чи інших засобів), та повинен продемонструвати, що, враховуючи прийняті зобов’язання, вони 
будуть доступні для використання при виконанні пропонованого Контракту. 
 
Крім цього, Учасник може зазначити альтернативне обладнання, яке він пропонує для 
використання у Контракті,  разом із обґрунтуванням такої пропозиції. 
 

№ Тип обладнання Мінімальні характеристики 
Необхідна 
мінімальна 
кількість 

1 Автовишка телескопічна тип АП-
17 (або аналог) Винос стріли – 7,5 м 2 

2 Машина для ремонту контактних 
мереж тип АТ-70 (або аналог) 

Висота підйому площадки – 6,0 м 
Опір ізоляції площадки – 2 МОм 4 

3 
Екскаватор одноківшевий 
дизельний на пневмоколесному 
ходу 

Ківш місткістю – 0.6 м³ 1 

4 Екскаватор одноківшевий 
дизельний із системою підвіски Ківш місткістю – 0.25 м³ 2 

5 Автомобільний кран Вантажопідйомність – 25 т 1 

6 Автогрейдер Потужність – 120 к.с. 1 

 
Загальні критерії 
 
6. Спільні підприємства, Консорціуми чи Асоціації (надалі по тексту – СПКА) повинні 
відповідати таким мінімальним кваліфікаційним вимогам: 
 
(a) Головний партнер СПКА повинен принаймні на 60 (шістдесят) відсотків (%) 

відповідати всім критеріям кваліфікаційного відбору щодо загального досвіду та 
фінансового стану, які наведено вище. 

(b) Інші партнери СПКА повинні принаймні на 30 (тридцять) відсотків (%) відповідати 
всім критеріям кваліфікаційного відбору щодо загального досвіду та фінансового стану, 
які наведено вище. 

 
СПКА повинно відповідати сукупності критеріїв щодо загального та спеціального досвіду, 
кваліфікації персоналу, технічної оснащеності та фінансового стану, які наведено вище; з цією 
метою за кожним партнером наводяться відповідні показники для отримання сумарної 
потужності спільного підприємства. Кожен окремий учасник СПКА повинен відповідати 
вимогам щодо перевірених балансів та участі в судових процесах. 
 



 

7. Субпідрядники та Постачальники. 
У тих випадках, коли Учасник пропонує залучити конкретних субпідрядників та/або 
постачальників для виконання частини робіт або здійснення поставок по Контракту, обсяг 
яких перевищує 10 (десять) відсотків (%) від загальної вартості Контракту, Учаснику тендеру 
необхідно надати інформацію відповідно до форм, наведених в Том I.viii Кваліфікації 
учасників торгів – Форми, для кожного запропонованого субпідрядника та/або постачальника. 
Учасник тендеру не може використати референції таких субпідрядників або 
субпостачальників. 
 
8. Здатність виконувати післяпродажне обслуговування. 
Учасник тендеру чи його місцевий представник повинен виконати вказані в даних Тендерних 
документах зобов’язання щодо технічної підтримки, гарантійного обслуговування, ремонту та 
забезпечення запасними частинами, а також обслуговування всього устаткування, включеного 
до об’єму поставки, протягом 3 (трьох) років.  
 
Учасник торгів повинен надати інформацію про те, чи є в Учасника торгів в країні Замовника 
діючі сервісні центри та/або склади для забезпечення технічного обслуговування та ремонту 
обладнання. 
 
 
Тендерна процедура по даному Проекту складається з двох етапів та полягає в наступному: 
 
(a) Тендерна пропозиція першого етапу буде включати технічні пропозиції без будь-якого 
зазначення цін, будь-яких відхилень від технічних та кваліфікаційних вимог, зазначених в 
Тендерній документації, або будь-яких альтернативних технічних пропозицій, які Учасник 
торгів бажає запропонувати з обґрунтуванням такої пропозиції при умові, що такі відхилення 
або альтернативні пропозиції не призведуть до змін основних цілей Проекту.  
Після того, як Замовник проведе оцінку тендерних пропозицій першого етапу, він запросить 
кожного Учасника торгів, який відповідає кваліфікаційним вимогам, та подав пропозицію, що 
відповідає технічним вимогам, на ознайомлювальну зустріч. На цій зустрічі будуть розглянуті 
пропозиції всіх таких Учасників торгів, і всі зміни, доповнення, виключення та інші поправки, 
які необхідно буде врахувати при поданні тендерної пропозиції другого етапу, будуть внесені 
в Меморандум.  
 
Запрошення подати тендерну пропозицію другого етапу отримають тільки ті кваліфіковані 
Учасники торгів, які нададуть тендерну пропозицію першого етапу, яка відповідає технічним 
та іншим вимогам тендерної документації. 
 
(b) Тендерна пропозиція другого етапу буде складатися із уточненої технічної тендерної 
пропозиції, яка включатиме всі зміни, що вимагаються Замовником, відповідно до 
Меморандуму ознайомлювальної зустрічі, або які необхідно внести, враховуючи будь-які 
зміни в Тендерній документації, виданій після подання тендерної пропозиції першого етапу, а 
також з комерційної тендерної пропозиції. 
 
Тендерну документацію можна отримати за адресою, наведеною далі, після сплати 
невідшкодованого грошового збору в сумі, еквівалентній 200 (двісті) євро, яку необхідно 
сплатити Комунальному підприємству «Електроавтотранс» за такими банківськими 
реквізитами: 
 

1. Для Учасників торгів із України після сплати вказаної суми в гривнях за курсом 
Національного банку України на дату здійснення оплати на рахунок: 
 



 

Одержувач платежу: Комунальне підприємство «Електроавтотранс» 
Розрахунковий рахунок Одержувача: 26007300034323 
Банк одержувача: Територіально відокремлене безбалансове 
відділення № 10008/0143 дочірнього підрозділу Івано-
Франківського обласного відділення ПАТ «Державний ощадний 
банк України» («Ощадбанк») 

 
2. Для іноземних Учасників торгів після сплати вказаної суми на рахунок:  

 
Одержувач платежу: Комунальне підприємство «Електроавтотранс» 
Розрахунковий рахунок одержувача: 26006301034323 
Банк одержувача: Територіально відокремлене безбалансове 
відділення № 10008/0143 дочірнього підрозділу Івано-Франківського 
обласного відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» 
(«Ощадбанк») 

 
Учасник тендеру повинен зазначити призначення платежу «Оплата за отримання тендерної 
документації по Проекту «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ» - по 
Контракту «Будівництво нової тягової підстанції (ТПП-12) потужністю 2х1600 кВА та 
тролейбусної лінії «Залізничний вокзал - Автовокзал № 3». 
 
Платіж 200 євро включає витрати на підготовку тендерної документації та комунікаційні 
послуги (включаючи ПДВ та за виключенням винагороди Банку та інших гонорарів, які 
повинні сплачуватися Учасником тендеру). 
 
Після отримання належних доказів сплати невідшкодованого внеску, тендерна документація 
повинна бути поширена в електронному вигляді у форматах PDF та MS Word на адресу 
електронної пошти, вказаної в письмовому запиті; проте відповідальність не може бути 
прийнята за неотримання або затримку. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між 
версіями документів PDF та MS Word перевагу має версія PDF.  
 
Попередня зустріч з Учасниками торгів відбудеться 20 вересня 2018 року об 11:00 год за 
місцевим часом, за адресою, наведеною далі. 
 
Конкурсні пропозиції необхідно доставити за адресою, наведеною далі, до 16 жовтня 2018 
року включно, 11:00 год за місцевим часом, коли їх буде розкрито у присутності 
представників від Учасників, які виявлять бажання взяти участь у процедурі. 
 
Усі Тендерні пропозиції Другого етапу повинні супроводжуватися Забезпеченням тендерної 
пропозиції в розмірі 50,000 (п’ятдесят тисяч) євро чи еквіваленту в вільно конвертованій 
валюті за курсом, встановленим Національним Банком України станом на день видачі 
забезпечення тендерної пропозиції і повинні бути надані за адресою, вказаною нижче, не 
пізніше часу і дати кінцевого терміну подачі тендерних пропозицій, вказаних в Запрошенні 
подавати Тендерні пропозицій Другого етапу, де вони будуть розкриті у присутності 
представників учасників торгів, які бажають взяти участь. 
 
Застосовні правила закупівель будуть Політика та Правила Закупівель Банку (ППЗ, ред. 
листопад 2017 року), які можна знайти за посиланням: 
 
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html 
Ознайомитися з реєстром потенційних Учасників торгів, які придбали Тендерну 
документацію, можна за адресою, наведеною далі. 

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html


 

Потенційні Учасники торгів можуть отримати детальну інформацію, переглянути і придбати 
Тендерну документацію за адресою: 
 
Контактна особа: Віталій Голутяк – директор комунального підприємства 
«Електроавтотранс» Комунальне підприємство «Електроавтотранс» 
вул. Тролейбусна, 40, м.  Івано-Франківськ, 76008, Україна 
Тел: +380342584568 
Факс: +380342584568 
Ел. пошта: dkp1983@ukr.net з копією на: ivaniv.olena03@gmail.com, eatifua@gmail.com 
 

Дата: 31 серпня 2018 р. 

mailto:dkp1983@ukr.net
mailto:ivaniv.olena03@gmail.com
mailto:eatifua@gmail.com


 

 


	ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

