ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
Україна
Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
«Капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП в шести (6) дитячих навчальних закладах
та навчально-реабілітаційному центрі»
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_notices) 08 грудня 2016 року.
Управління капітального будівництва міськвиконкому надалі – «Замовник», має намір використати
частину коштів гранту, отриманого та фонду Східноєвропейске партнерство в сфері енергоефективності та
екології (E5P) з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) в якості Імплементуючої Агенції на
оплату витрат по проекту Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста ІваноФранківська.
Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання такого контракту, що
фінансуватиметься коштами гранту:


Капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП в шести (6) дитячих навчальних
закладах та навчально-реабілітаційному центрі, що включає в себе:
-

-

-

поставку Устаткування - 7 (семи) ІТП із супутнім обладнанням;
роботи із встановлення 7 (семи) ІТП в: дитячих навчальних закладах №16 «Сонечко» (вул. Короля
Данила, 15а), № 18 «Зернятко» (вул. Івана Павла ІІ, 14), № 23 «Дударик» (вул. Сухомлинського, 10А),
№36 «Віночок» (вул. Юліана Целевича 16а), №4 «Калинова сопілка» (вул. Вовчинецькій, 33), №33
«Кристалик» (вул. Вовчинецькій, 198) та навчально-реабілітаційному центрі (вул. Г. Хоткевича, 52а).
роботи по капітальному ремонту системи опалення в дитячих навчальних закладах: ДНЗ №36
«Віночок» (вул. Юліана Целевича 16а), ДНЗ №4 «Калинова сопілка» (вул. Вовчинецькій, 33 ) та
навчально-реабілітаційному центрі (вул. Г. Хоткевича, 52а).
роботи по частковому ремонту системи опалення (часткова заміна опалювальних приладів та
трубопроводів, балансування системи опалення та інше) для ДНЗ №16 «Сонечко» (вул. Короля Данила,
15а), ДНЗ № 18 «Зернятко» (вул. Івана Павла ІІ, 14), ДНЗ № 23 «Дударик» (вул. Сухомлинського, 10А),
ДНЗ №33 «Кристалик» (вул. Вовчинецькій, 198.

Роботи по капітальному ремонту системи опалення з встановленням ІТП у 6 (шести) дитячих навчальних
закладах та навчально-реабілітаційному центрі (надалі – Об’єкти) будуть виконуватись паралельно. Також
паралельно на даних об’єктах будуть виконуватися контракти по утепленню фасадів і горищ, встановленню
нових пластикових вікон дверей і по встановленню локальних СВ з рекуперацією (закуповуються згідно
окремих тендерів).
Тендерна процедура та контракт регулюється відповідно до Правил Закупівлі НЕФКО, які слідують
міжнародно визнаній практиці міжнародних фінансових організацій (МФО). Тендер є відкритим для компаній з
будь-якої країни за умови, що така компанія не є невідповідною або забороненою до участі у тендері згідно із
національного чи міжнародного права.
Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним
мінімальним вимогам:







Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал, а також потужності, необхідні
для виконання умов Контракту, а середньорічний дохід Учасника протягом попередніх 3 (трьох) років
був щонайменше у 3 (три) рази більшим від ціни його тендеру. У разі подання тендеру СПКА,
лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
Учасник тендеру (кожний партнер СПКА) успішно постачає подібні Устаткування та послуги іншим
замовникам, і вже виконав, принаймні, 3 (три) подібних контракти за останні 3 (три) роки; також
Учасник тендеру повинен продемонструвати виконання протягом останніх 3 (три) років контракту (ів), який (-і) би включав (-ли): постачання, монтаж та введення в експлуатацію сумарно щонайменше
10 ІТП впродовж періоду тривалістю 12 місяців;
Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності
або банкрутства відповідно до положень чинного законодавства;
Наявність уповноваженої або авторизованої виробником Устаткування сервісної організації в Україні,
яка має обладнання та зможе виконувати обов’язки щодо обслуговування, ремонту та забезпечення
запасними частинами, визначені у Контракті та Вимогах Замовника.

Тендерні документи можуть бути отримані бути отримані від офісу за адресою, вказаною нижче, після оплати
незворотної суми 3000 (три тисячі) грн. або еквіваленту у конвертованій валюті та направлення банківської
квитанції про оплату Замовнику. Учасник тендеру сплатить вказану суму на рахунок (реквізити для оплати в
гривнях):
Назва одержувача: Управління капітального будівництва міськвиконкому
Розрахунковий рахунок одержувача: р/р 31550201144941
Банк-одержувач: ГУДКСУ Ів. – Франківської обл.
МФО 836014
Код ЄДРПОУ 05397574
Учасник тендеру повинен зазначити мету платежу «Оплата за отримання тендерної документації по
Проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» - по
контракту
«Капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП в шести (6) дитячих
навчальних закладах та навчально-реабілітаційному центрі». Платіж 3000 грн. включає витрати на
копіювання, доставку кур’єрською поштою та комунікаційні послуги (включаючи ПДВ).
Після отримання підтвердження платежу, документи будуть негайно відправлені кур’єром, але відправник не
несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. За проханням документи також будуть
відправлені електронним способом, після представлення перспективним учасником доказу платежу за
документи. У разі розходження між електронними та паперовими копіями документів, паперові копії будуть
переважати.
Всі тендери мають подаватись із забезпеченням тендеру у розмірі 2% від ціни контракту, запропонованої
Учасником тендеру у валюті тендеру.
Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 12:00 за місцевим часом 21 серпня
2017 року в кабінет – 605. Розкриття тендерних пропозицій відбудеться за адресою, вказаною нижче, 21 серпня
2017 року о 13.00 в кабінеті – 602. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій допускаються всі
Учасники торгів або їх уповноважені представники, які виявлять бажання бути присутніми 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:
До уваги: п. Юрій Шелюг, головний інженер проекту
п. Олени Іванів, заступник керівника Групи впровадження проекту
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ
вул. Незалежності, 6
тел. (0342)752358, факс (0342)752358
E-mail: tkukb.if.mvk@ukr.net, olena2003@yandex.ua,
Дата: 06.07.2017

