
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ 
Комплексна термомодернізація бюджетних будівель в м. Запоріжжя 

(лікарні, школи та дитячі садки) - Етап 1 

Ідентифікаційний номер: UMIP-OP-3-ZAP-005-1 

Відповідно до Фінансової угоди FI № 81.425 між Україною та ЄІБ, ратифікованої Законом 

України № 975-VIII від 03.02.2016, Україна отримала позику від Європейського 

інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України» (далі – ПРМІУ). 

Запорізька міська рада (далі «Замовник») в рамках ПРМІУ залучає частину позики для 

реалізації субпроекту «Комплексна термомодернізація бюджетних будівель в м. Запоріжжя 

(лікарні, школи та дитячі садки)» і має намір використати частину цих коштів на оплату робіт, 

для закупівлі яких публікується це запрошення. 

Роботи включатимуть комплексну термомодернізацію одинадцяти бюджетних будівель, 

розташованих у різних районах м. Запоріжжя, Україна. 

Закупівля робіт проводиться відповідно до «Посібника із закупівель для проектів, що 

фінансуються ЄІБ», доступного в Інтернеті за 

адресою https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement . 

Брати участь у тендері можуть юридичні особи будь-якої форми власності, або групи таких 

осіб, об’єднаних у формі спільного підприємства, консорціуму або асоціації (JVCA) або на 

правах підрядник-субпідрядник, походженням з усіх країн світу.  

У випадку JVCA всі партнери JVCA нестимуть солідарну відповідальність перед замовником 

за виконання договору, в разі його присудження. Член JVCA може брати участь лише в одній 

тендерній пропозиції, як окремо, так і в якості партнера JVCA, однак включення одних і тих 

самих субпідрядників у більш ніж одну тендерну пропозицію не забороняється. 

Державні та комунальні підприємства в Україні мають право на участь в тендері лише в тому 

випадку, якщо вони можуть довести, що вони: 

(i) є юридично та фінансово автономними; 

(ii) діють за принципами комерційного права; і 

(iii) не є залежними від замовника цього тендеру. 

Обсяг робіт та відповідальність підрядника включатимуть проектування, отримання 

позитивного експертного висновку, будівельно-монтажні роботи, закупівлю або 

виготовлення, випробування, поставку, встановлення та введення в експлуатацію обладнання 

та об’єктів, прибирання будівельного майданчика та будь-які інші роботи та послуги, 

включаючи надання посібників з експлуатації та технічного обслуговування встановленого 

обладнання та навчання персоналу замовника, необхідних для проведення комплексної 

теплової модернізації будівель, зазначених у тендерній документації. 

Тривалість робіт становить 30 місяців, з яких 6 місяців виділено на проектування. 

Учасники мають подавати свої тендерні пропозиції  відповідно до вимог, визначених в 

тендерній документації. Тендерні пропозиції повинні містити всі документи, форми та умови, 

що вимагаються тендерною документацією, включаючи технічну пропозицію та таблиці цін. 

Пропозиції необхідно подати до кінцевого терміну, зазначеного в тендерній документації, і 

вони мають залишатися чинними протягом 120 днів з кінцевої дати подання. 

https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement


Учасник тендеру повинен надати свою тендерну пропозицію та оригінал тендерного 

забезпечення відповідно до форм, наведених у тендерній документації. Більш детальна 

інформація наведена у тендерній документації. 

Підрядник повинен слідувати екологічній і соціальній політиці і дотримуватися екологічних 

та соціальних вимог ЄІБ (доступні за адресою 

https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-principles-and-standards.%20). 

Мовою цієї процедури закупівлі робіт є англійська мова. 

Тендерні пропозиції мають бути підготовлені та подані англійською мовою відповідно до 

вимог та за формами, наведеними у тендерній документації, за вказаною нижче адресою не 

пізніше 11:00 за місцевим часом 5 жовтня 2021 року. Публічне відкриття тендерних 

пропозицій відбудеться о 11:15 за місцевим часом 5 жовтня 2021 року у присутності 

вповноважених представників учасників (повноваження мають бути підтверджені 

відповідною довіреністю) та будь-яких осіб, які забажають бути присутніми, за адресою, 

вказаною у тендерній документації. Представники учасників матимуть можливість 

спостерігати за процесом переміщення поданих тендерних пропозицій від місця подання до 

місця проведення відкриття. 

Подати заявку на отримання тендерної документації (надається безкоштовно у електронному 

вигляді на запит потенційного учасника) або отримати додаткову інформацію можна за 

наступною адресою: 

Запорізька міська рада 

До уваги: Марини Байло, голови ГРП 

Поштова адреса: проспект Соборний, 206, 4-й поверх, кімната 403 

Місто: Запоріжжя 

Поштовий індекс: 69105 

Країна: Україна 

Електронна адреса: tenduipzp@gmail.com з обов’язковою копією на p.pakholko@umip-

pmsu.org   

Телефон: +38(061) 224-19-88 
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