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ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

 

Передумова: 

У відповідь на триваючий конфлікт та викликану ним необхідність забезпечити гідне розміщення 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), УВКБ ООН має намір укласти рамковий контракт на надання 

будівельних послуг.  Метою зазначеного контракту є залучення підрядників, готових виконувати мало 

масштабні ремонтні роботи, направлені на покращення умов життя ВПО в Україні. У зв’язку з цим УВКБ 

ООН створило наступний перелік основних робіт, вартість яких має визначатися підрядниками: 

- Демонтажні роботи 

- Загальні будівельні роботи (що включають монтаж вікон і дверей, ремонт підлоги, стін та стелі) 

- Ремонт інженерних мереж та комунікацій (зокрема мереж електропостачання, опалення та 

вентиляції, водопостачання та каналізації) 

- Ремонт покрівлі 

- Утеплення зовнішніх стін 

- Інші роботи 

Вищезазначені послуги мають забезпечити ремонти невеликого обсягу, необхідні для приведення 

існуючих Центрів компактного проживання до стану готовності прийняти ВПО, зокрема й у зимовий 

період.   

Завдання:  

Учасники тендеру мають вказати вартість кожної послуги у відповідному рядку, відведеному для цін, у 
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принципом «все включено», тобто повинні включати як ціну на необхідних матеріалів, так і трудові 

витрати. 

Запит на будівельні послуги встановлюється на кожен окремий лот, які розподіляються на: 

- Лот 1: Кіровоградська та Черкаська області 

- Лот 2: Житомирська та Київська області 

- Лот 3: Дніпровська та Полтавська області 

Кожен учасник тендеру, подаючи заявку на лот, гарантує свою здатність надавати запитувані матеріали 

та послуги в кожному з регіонів, зазначених в окремому лоті. 

Одиниця виміру: 

Фінансова пропозиція має надаватися за принципом «все включено» та враховувати транспортні витрати 

(нульовою точкою вважається склад УВКБ ООН в Київській області) та супутні витрати на оплату праці. 

Звертаємо увагу на те, що УВКБ ООН звільнено від податків і зборів, тому, просимо надавати свої 

пропозиції без ПДВ. 

Роль УВКБ ООН: 

УВКБ ООН перевірить усі товари та матеріали на відповідність узгодженим специфікаціям, зазначеним у 

контрактах, а також роботи, які мають виконуватися відповідно до українських норм і стандартів. 

Технічні вимоги 
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Будівельні товари та послуги надаватиме компанія, визначена через тендер. Технічна відповідність 

компанії буде оцінена комітетом з технічної оцінки (КТО) на підставі наступних вимог (див Додаток В):  

- Підтвердження успішного виконання попередніх контрактів (що передбачали постачання 

аналогічних товарів) 

- Підтвердження спроможності (забезпечити достатню кількість бригад для проведення 

робіт на трьох (3) будівельних майданчиках одночасно) 

- Здатність надати відомості обсягу робіт разом із планом робіт для кожного об’єкта/запиту 

- Здатність дотримуватись графіка плану робіт 

- Наявність кваліфікованого персоналу, будівельного обладнання та можливостей ведення 

нагляду належного виконання робіт 

- Резюме і список керівного та інженерно-технічного персоналу, який залучатиметься до 

виконання проєкту (органіграма компанії) 

- Перелік обладнання, що перебуває у власності/оренді та зможе залучатися для реалізації 

проєкту. 


