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ANNEX A – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 
 

 
Передумови: 

 

УВКБ ООН має намір продовжити ремонт житла, пошкодженого внаслідок нещодавнього конфлікту в 

Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Проект буде реалізовано в рамках 

рамкової угоди, розділеної між п’ятьма областями на Лоти. Роботи включають в себе загальний ремонт 

будинку, в тому числі, але не обмежуючись ремонтом даху, стін, дверей та вікон, а також внутрішні роботи 

всередині будинку. Розподіл орієнтовної кількості будинків для ремонту по областях (для цілей MCA 

/бюджету) виглядає наступним чином: 

- ЛОТ 1. Київська область: до 1,500 будинків 

- ЛОТ 2. Чернігівська область: до 500 будинків 

- ЛОТ 3. Сумська область : до 1,000 будинків 

- ЛОТ 4. Харківська область: до 3,000 будинків 

- ЛОТ 5. Миколаївська область: до 1,500 будинків 

Запропонована тривалість рамкової угоди становить 1 + 1 рік, загалом 2 роки. Продовження на другий рік 

контракту буде залежати, серед іншого, від результатів роботи обраного підрядника. Запропоновані ціни 

будуть фіксованими на весь період дії рамкової угоди (1 + 1 рік). 

Тому учасники тендеру повинні ретельно підходити до формування цін, враховуючи вищезазначену 

тривалість контракту. 

 

Задачі: 

Будинки та квартири для ремонта будуть відібрані УВКБ ООН або його партнером, і список буде наданий 

підряднику, який потім проведе технічну оцінку та підготує кошторис для проведення ремонтних робіт. 

Будинки з одного списку мають бути розташовані в межах кількох населених пунктів однієї громади. Після 

вичерпання домогосподарств, які підпадають під програму ремонту в одній громаді, підряднику будуть 

надані списки з наступної громади. 

Очікується, що вартість ремонту становитиме від 1,500 до 8,000 доларів США. Після узгодження та перевірки 

підрядник виконає ремонтні роботи відповідно до проекту та передає будинок для перевірки. 

Терміни: 
 

В середньому ремонт одного будинку займає 3 дні. Очікується, що підрядник зможе відремонтувати до 40 

будинків на тиждень, якщо УВКБ ООН зробить відповідний запит, в залежності від наявності - точна кількість 

буде залежати від бюджету та наявності відповідних будинків. 

Одиниця виміру: 

Фінансова пропозиція повинна бути надана на основі принципу "все включено", оскільки весь бюджет 

повинен включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів згідно з кошторисом, наданим 

УВКБ ООН, включаючи допоміжні витрати (адміністрування, транспортування, доставку матеріалів, 



 

 
 

проживання робочих бригад, страхування, амортизацію машин та обладнання тощо). Будь ласка, зверніть 

увагу, що УВКБ ООН звільнено від сплати податків і зборів, тому просимо надати цінову пропозицію без ПДВ. 

Якщо ваша компанія є платником ПДВ, будь ласка, надайте свою пропозицію без ПДВ, але також чітко та 

окремо вкажіть складову ПДВ. 

Роль УВКБ ООН: 

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

завдань, передбачених цим ТЗ, а також належного надання всіх очікуваних послуг. Це включає загальний 

контроль та затвердження робіт на всіх етапах в рамках цього Проекту. Якість будівельних робіт, обсяг робіт,  

розмір і вартість усіх робіт та всі очікувані результати в рамках цього Проекту також перевіряються партнером- 

виконавцем УВКБ ООН, який може надавати послуги з аудиту, інжинірингу та технічного нагляду відповідно 

до домовленості між УВКБ ООН та його партнером. 

Технічні вимоги 

Будівельні послуги будуть надаватися компанією, визначеною в результаті тендеру. Технічна відповідність 

компанії буде оцінюватися ТОК (технічний оціночний комітет) відповідно до наступних вимог: 

- Свідоцтво про реєстрацію в Уряді України, з роком заснування не менше ніж за 3 роки до кінцевого 

терміну подачі заявок на участь у тендері 

- Документ(и) про статус реєстрації компанії в податкових органах України (тобто загальні умови 

оподаткування, платник єдиного податку, ПДВ) 

- Потенціал компанії та підтверджений досвід роботи в аналогічних галузях - максимум 210 балів. 

- Персонал компанії - кваліфіковані інженери та персонал технічної підтримки - максимум 175 балів. 

- Розуміння вимог/якості технічної пропозиції по відношенню до запропонованого обсягу 

робіт/кошторису та специфікацій - максимум 105 балів. 

- Методологія, підхід та робочий план, звітність та гарантія - максимум 210 балів. 

 
Оцінка тендерних пропозицій 

 

Учасник тендеру подає свої технічні та фінансові пропозиції, чітко вказуючи номер ЛОТу, на який він 

претендує, які містять всі документи відповідно до запитів щодо проведення всіх будівельних послуг та 

закупівель будівельних матеріалів в рамках кошторису, наданого УВКБ ООН, включаючи всі пов'язані з цим 

витрати (адміністративні витрати, транспортування, доставка матеріалів, проживання робочих бригад, 

страхування, амортизація машин та обладнання тощо). 

Приймання робіт 
 

Після завершення будівельних робіт обраний підрядник подає УВКБ ООН Акт приймання-передачі, а УВКБ 

ООН контролює якість виконаних робіт і підписує Акт приймання-передачі. 

Умови оплати 
 

Обраний підрядник виставляє рахунок за ремонтні роботи на суму прийнятого Акту приймання-передачі 

кожного проекту після прийняття робіт УВКБ ООН (див. вище пункт). 

УВКБ ООН не надає авансового платежу обраному підряднику. 
 

Термін оплати УВКБ ООН - протягом 30 днів з дати виставлення рахунку, однак УВКБ ООН може здійснити 

оплату раніше, ніж через 30 днів. 



 

 
 
 
 

 

Технічні характеристики будівельних матеріалів 
 

Специфікації матеріалів, перелічених у Додатку В (кошторис) до цього тендеру, наведені у Додатку В.1 до 

цього тендеру. 


