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ДОДАТОК A – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Інформація: 

Великий наплив ВПО у західну частину України вимагає негайного гуманітарного реагування, включаючи 

житловий компонент, в той час як існуючі можливості регіону обмежені. 

Паралельно з різними підходами до надання тимчасового/постійного житла існує й інший підхід: 

використовувати для цієї мети приміщення/будівлі, які на даний момент не використовуються. 

На даний момент УВКБ ООН визначило та завершило технічну оцінку деяких будівель/приміщень, які на 

даний момент не використовуються в Закарпатській області, і збирається визначити Виконавця для 

виконання будівельних робіт у потужності, зазначеній у технічній документації, наданій УВКБ ООН. 

Завдання: 

УВКБ ООН визначило та завершило технічну оцінку деяких будівель/приміщень, які на даний момент не 

використовуються в Закарпатській області, і збирається визначити Виконавця для виконання будівельних 

робіт у потужності, зазначеній у технічній документації, наданій УВКБ ООН згідно з Додатками A1, A2. 

Після завершення будівельних робіт Компанія подає до УВКБ ООН Технічний звіт та видає Акт приймання- 

передачі. УВКБ ООН проведе верифікаційну місію для прийняття виконаного ремонту. 

Період часу: 

Строк виконання будівельних робіт по ЛОТ 1. Закарпаття, Ужгородський район, вул. Будівельників, 8, 
Сімер – 120 днів. 

Строк виконання будівельних робіт по ЛОТ 2. Закарпаття, м. Ужгород, Студентська набережна, 2, 
гуртожиток - цокольний поверх - 60 днів. 

Одиниця виміру: 

Пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет, необхідний для 

виконання всіх будівельних послуг та закупівлі будівельних матеріалів згідно з кошторису, наданого УВКБ 

ООН, включаючи всі супутні витрати (адміністрування, транспортування, доставка матеріалів, розміщення 

робочих бригад, страхування, амортизація машин та обладнання тощо). Зверніть увагу, що УВКБ ООН 

звільнене від сплати податків та зборів, тому, будь ласка, надайте свою пропозицію без ПДВ. 

Роль УВКБ ООН: 

УВКБ ООН здійснюватиме нагляд, сертифікацію, схвалення, контроль та перевірку виконання всіх завдань 

згідно з цим ТЗ та належне надання всіх очікуваних послуг. Це включає перевірку характеру, обсягу, 

розміру та ціни всіх робіт і всіх очікуваних результатів у рамках цього Проекту. 
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