
 

  

Додаток А 

Технічне завдання на укладення Рамкової угоди про надання послуг з 

технічного нагляду в Закарпатській області 

Реконструкція МКП для розміщення ВПО 

 

Предмет: Технічний нагляд за будівельними роботами має здійснювати спеціалізована проектна 

організація, офіційно уповноважена здійснювати такий нагляд у Закарпатській області. 

Пропонований тип контракту: Рамкова угода на 1 рік з можливістю продовження ще на один рік. 

 

Довідкова інформація: 

УВКБ ООН проводить роботи з ремонту/переобладнання місць компактного проживання, визначених 

відповідними польовими офісами в рамках операції УВКБ ООН в Україні.  Роботи, які виконуються обраними 

підрядниками, потребують технічного нагляду для забезпечення відповідності тендерній документації.  

Технічний інспектор виконуватиме роль інженера-наглядача/інженера власника. 

В обов'язки технічного інспектора входитиме: 1) координація та нагляд за всіма будівельними роботами на 

об’єкті для проектів у межах встановлених графіків; 2) пряма відповідальність за моніторинг і нагляд за 

підрядниками та процесом будівництва у сферах моніторингу об’єкта, відповідності контракту, сертифікації 

виконаних робіт або прогресу, забезпечення якості, наказів про зміни та документування всіх взаємодій з 

підрядником(ами); 3) у разі потреби подання рішень щодо вирішення технічних питань; 4) завершення та 

здача. 

 

Функції / Очікувані ключові результати: 

- Забезпечує управління будівництвом об’єкта для проекту ремонту/реконструкції. 

- Звітувати менеджеру контракту (МК) або його/її представникам інженерної групи УВКБ ООН з усіх 

технічних питань, включаючи, але не обмежуючись, відповідність технічним специфікаціям, 

моніторинг, виконання програми робіт і забезпечення якості.  

- Для сертифікації прогресу та вимірювань, необхідних для обробки рахунків-фактур від підрядників 

 

Технічні вимоги  

до такої спеціалізованої організації наступні: 

- Бути спеціалізованою/ліцензованою організацією проекту  

- Можливість безготівкового розрахунку 

- Наявність принаймні 2 мобільних одиниць для паралельного відвідування іншого місця 

- Регулярний моніторинг будівельних робіт з урахуванням вимог УВКБ ООН та місцевих стандартів. 



 

- Надання УВКБ ООН технічних звітів під час впровадження та після завершення. 

- Виконання робіт згідно графіку, наданого будівельною компанією. 

- Відповідний минулий досвід, надання копій 2 відповідних успішно виконаних контрактів. 

 

Гонорар інспектора 

Одиницею виміру для розрахунку ціни в гривнях є площа поверхні в квадратних метрах (без ПДВ). Оплата 

виконаних обов'язків інспектора повинна розраховуватися по всій площі приміщень, на яких проводяться 

роботи, тобто там, де проводиться ремонт (поділяється на чотири основні категорії за площею). У процесі 

ремонту та після завершення робіт Технічний інспектор повинен надати технічний звіт.  

Процес робіт з технічного нагляду поділяється на основні чотири категорії щодо загальної площі приміщень 

та класу наслідків згідно з Додатком B, де проводиться ремонт.  

 

  

 

 


