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ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

 

Передумови: 

Великий приплив внутрішньо переміщених осіб до західної частини України вимагає негайного гуманітарного 

реагування, включаючи компонент укриття, в той час як існуючий потенціал регіону обмежений. Паралельно 

з різними підходами до надання тимчасового/постійного укриття існує інший підхід: використовувати для цієї 

мети приміщення/будівлі, які наразі не використовуються.  

На даний момент УВКБ ООН визначило та завершило технічну оцінку будівель/приміщень у межах міста 

Вінниця та прагне визначити Підрядника для проведення будівельних робіт відповідно до технічної 

документації, наданої УВКБ ООН. 

Завдання:  

Провести будівельні роботи за параметрами, зазначеними в додаткових документах (Додаток А1/А2/А3/А4 – 

повний набір обсягів з специфікаціями). Після завершення будівельних робіт Компанія надає УВКБ ООН 

Технічний звіт та складає Акт приймання-передачі. 

Часові рамки: 

Терміни виконання будівельних робіт по кожному зазначеному лоту/будівлі в доданих кошторисах на обсяг 

робіт наступні: 

Лот 1: 90 календарних днів 

Лот 2: 150 календарних днів 

Лот 3: 150 календарних днів 

Лот 4: 210 календарних днів 

Видатки 

Фінансова пропозиція повинна бути надана на всеохоплюючій основі, оскільки весь бюджет повинен 

включати всі будівельні послуги та закупівлі будівельних матеріалів відповідно до Кошторису на обсяг робіт, 

що надаються УВКБ ООН, включаючи допоміжні витрати (адміністрування, транспортування, доставка 

матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин та обладнання тощо). Зверніть 

увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати податків та зборів, тому надайте свою пропозицію без 

ПДВ. 

Роль УВКБ ООН: 

УВКБ ООН буде контролювати, сертифікувати, затверджувати, контролювати та перевіряти виконання всіх 

завдань за цим ТЗ та належне надання всіх очікуваних послуг. Це включає загальний контроль та 

затвердження робіт на всіх етапах цього Проекту. Якість будівельних робіт, обсяг робіт, розмір та 

ціноутворення всіх робіт та всі очікувані результати в рамках цього Проекту також перевіряються 



 

консалтинговою компанією, укладеною з УВКБ ООН, яка надає послуги з аудиту, інжинірингу та технічного 

нагляду відповідно до договорів на консультаційні послуги. 

Технічні вимоги 

Будівельні послуги будуть надаватися Компанією, визначеною в ході тендерного процесу. Технічна 

відповідність Компанії оцінюється КТО (комісією з технічної оцінки) відповідно до наступних вимог:  

- Докази минулих контрактів - успішно виконаних - з аналогічними будівельними послугами та 

аналогічним розміром 

- Наявність всіх ліцензій та дозволів, необхідних для проведення будівельних робіт 

- Можливість проведення кваліфікованих будівельних робіт у зазначеному місці та у потужності, 

зазначеному кошторисі,  наданому УВКБ ООН 

- Можливість завершення будівельних робіт у кількості днів, зазначених у графіку, включаючи 

подання (1) Графіку будівництва та (2) Плану робіт 

- Забезпечити присутність під час відвідування об'єкта на етапі подання заявки на участь у 

тендері (обов'язкова присутність під час попереднього відвідування об'єкта тендеру) 

Оцінка  

Учасник торгів подає свої технічні та фінансові пропозиції, які збирають всі документи відповідно до запитів 

щодо проведення всіх будівельних послуг та закупівель будівельних матеріалів відповідно до кошторисів, 

наданих УВКБ ООН, включаючи всі пов'язані з цим витрати (адміністрування, транспортування, доставка 

матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин та обладнання тощо). 

Після завершення будівельних робіт Компанія надає УВКБ ООН Технічний звіт та складає Акт приймання-

передачі. 

 

 


