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ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

 

Передумова: 

УВКБ ООН відремонтує будинки та квартири, пошкоджені внаслідок нещодавнього конфлікту в Київській, 

Чернігівській, Житомирській та Харківській областях.  Це буде реалізовано через рамкову угоду, розділену між 

чотирма областями на лоти.  Роботи включають загальний ремонт будинку, включаючи, але не обмежуючись 

цим, дах, вікна, стіни, двері та вікна, а також роботи всередині будинку. 

Завдання:  

Будинки та квартири для ремонту буде обрано УВКБ ООН, а список буде надано підряднику, який потім 

проведе технічну оцінку та складе детальну технічну документацію (ДТД).  Остаточна вартість ремонту 

базуватиметься на виконаній роботі та буде залежати від кількості кожного елемента, що входить до 

детальної технічної документації.  Після узгодження та перевірки підрядник виконає ремонтні роботи 

відповідно до проекту та надасть будинки для огляду. 

Часові рамки: 

В середньому на ремонт кожного будинку йде 3 дні.  Очікується, що підрядник ремонтуватиме до 100 

будинків на тиждень залежно від наявності – точна кількість буде залежати від бюджету та наявності 

відповідних будинків. 

Одиниця виміру: 

Фінансова пропозиція має бути надана на основі «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі 

будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів згідно з ДТД, наданою УВКБ ООН, включаючи 

допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, 

страхування), амортизація машин і обладнання тощо). Будь ласка, зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус 

звільнення від податків і зборів, тому, будь ласка, надайте свою пропозицію без ПДВ. 

Роль УВКБ ООН: 

УВКБ ООН здійснюватиме моніторинг, сертифікацію, затвердження, контроль та перевірку виконання всіх 

завдань згідно з цим ТЗ та належне надання всіх очікуваних послуг. Це включає загальний контроль і 

погодження робіт на всіх етапах в рамках цього Проекту. Якість будівельних робіт, обсяг робіт, розмір і ціна 

всіх робіт і всі очікувані результати в рамках цього Проекту також перевіряються консалтинговою компанією, 

залученою УВКБ ООН, яка здійснює аудит, інженерні та технічні послуги згідно з  договорами про надання 

консультаційних послуг. 

  



 

 

Технічні вимоги 

Будівельні послуги надаватиме компанія, визначена через тендер. Технічна відповідність Компанії буде 

оцінена КТО (комітетом з технічної оцінки) щодо наступних вимог:  

- Докази наявності минулих контрактів - успішно виконаних - з надання аналогічних будівельних 

послуг та аналогічним обсягом робіт 

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

- Здатність забезпечити достатню кількість персоналу для задоволення вимог 

- Резюме та список керівного та інженерно-технічного персоналу, який буде залучений до 

організації проекту 

- Перелік обладнання підрядника, що перебуває у власності/оренді для потреб реалізації проекту 

Оцінка 

Учасник тендеру подає його технічну та фінансову пропозиції, в яких містяться усі документи, що відповідають 

вимогам для надання усіх послуг та закупівлі будівельних матеріалів згідно з ДТД, наданою УВКБ ООН, 

включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих 

бригад, страхування), амортизація машин і обладнання тощо). 

Після завершення будівельних робіт Компанія надає УВКБ ООН Технічний звіт та видає Акт прийому-передачі. 

Розподіл відбудеться наступним чином  

ЛОТ 1. Київська область  

До 800 будинків 

ЛОТ 2.  Чернігівська область 

До 800 будинків 

ЛОТ 3. Житомирська область 

До 400 будинків 

ЛОТ 4. Харківська область 

До 800 будинків 

 


