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UKR/RFP/2023-07 

ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
 

 

Загальна інформація: 
 

Посилаючись на триваючий конфлікт і подальшу потребу в забезпеченні підтримки 

ВПО і влади, УВКБ ООН має намір відновити 4 будівлі в Черкаській області, які зможуть 

розмістити внутрішньо переміщених осіб з різних регіонів України. Цей проект 

підтримає обласну владу у створенні додаткових спальних місць та покращенні 

існуючих умов розміщення ВПО.   

 

УВКБ ООН запрошує кваліфіковані та компетентні будівельні компанії в Україні взяти 
участь у тендері на реконструкцію 4 будинків у Черкаській області, які перелічені нижче 
згідно з проектами та специфікаціями, наданими тут. 

 
Лот 1:  Корпус санаторію (Реабілітаційний центр), Сосновий бір, вул. 25, 

Черкаська область (орієнтовний термін виконання: 30 днів) 

 

Лот 2:  Корпус санаторію (дитячий санаторій «Кардіоректоматологія»), м. 

Городище, вул. 1 Травня, 28, Черкаська область (орієнтовний термін 

виконання: 70 днів) 

 

Лот 3:  2-поверховий будинок, Черкаська область, м. Умань, вул. 

Республіканська, (орієнтовний термін виконання: 50 днів) 

 

 

Лот 4:  2-поверховий будинок, Черкаська область, м. Умань, вул. Комарова, 7б, 

(орієнтовний термін виконання: 50 днів) 

 

 

 

Учасники торгів можуть пропонувати будь-який або всі лоти. Однак для оцінки 

розглядатимуться лише повні лоти. 

 

Управління, звітність, перевірка: 

Будь-який Контракт, який випливає з цього Запиту пропозицій, регулюватиметься 

Контрактними умовами УВКБ ООН для виконання будівельних робіт разом із будь-якими 

конкретними інструкціями, які можуть бути видані. 

Виконавець несе відповідальність згідно з цим контрактом і згідно із законом за безпеку, якість 

і кількість наданих послуг.  
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Призначене агентство з проектування та технічного нагляду, у ролі призначеного інженера, 
допомагатиме УВКБ ООН на всіх етапах нагляду за роботами. 

 

Результати роботи: 

Усі роботи, обладнання та установки мають бути доставлені відповідно до специфікацій і 

контракту, включаючи заплановані терміни, лише після перевірки та сертифікації 

призначеним Агентством технічного нагляду та під суворим контролем технічного 

персоналу УВКБ ООН. 
 

Обсяг робіт: 
 

Ремонтні роботи включатимуть:  

- Мобілізація та демонтаж пошкоджених єлементів згідно з кошторисом 

- Загальнобудівельні роботи 

- Оздоблювальні роботи 

- Ізоляційні роботи та створення перегородок 

- Роботи з обладнання стелі 

- Роботи з обладнання підлоги 

- Встановлення дверей 

-  Вхідний ґанок, пандус та бруківка 

- Сантехничні роботи 

- Опалення та вентиляція 

- Електромонтажні роботи 

 

Відвідування місця, де буде відбуватися ремонт: 

УВКБ ООН організовує відвідування місця для учасників тендеру. Учасники 

тендеру мають вивчити об’єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам 

кошторису, наданим УВКБ ООН, і зрозуміти поточні умови щодо ремонту, щоб 

надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 

 

Явка на відвідування місця обов'язкова. Учасники тендеру, які не відвідали об’єкт, 

не розглядатимуться для оцінки. 

Оцінка: 

У своїй фінансовій пропозиції Учасник повинен надати ціну за одиницю вимірювання щодо 
будівельних матеріалів і будівельних послуг, а також загальний бюджет для ремонту. 
Інформація, що міститься в пропозиціях, буде оцінена, і найкращу оцінку отримає пропозиція, 
яка найбільше відповідає вимогам потреби проекту, включаючи ефективність і найкраще 
співвідношення ціни та якості. Таким чином, учасник тендеру повинен надати достатньо 
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інформації в пропозиції, щоб відобразити чіткі докази глибокого розуміння учасником 
тендеру технічних і планових вимог проекту. 

Критерії та методи оцінювання, а також мінімальні бали, які необхідно отримати для 

технічних і фінансових пропозицій, детально описані в Запиті на подання пропозицій. 

 

Методологія та критерії оцінювання: 
 
Методологія оцінювання 

- Методологією оцінки, яка буде використовуватися для оцінки отриманих 
тендерних пропозицій, є методологія відбору технічної відповідності. 

- Методологія відбору технічної відповідності рекомендує розгляд фінансової 
оцінки відповідного учасника торгів. 

- Оцінювання проводиться в три послідовні етапи – 
1. Обов’язкова оцінка для визначення придатності учасників для подальшої 

технічної оцінки. 
2. Технічна оцінка для визначення технічної відповідності прийнятних 

учасників для наступного етапу фінансової оцінки. 
3.  Фінансове порівняння для порівняння витрат прийнятних, сумісних, 

відповідних заявок і визначення найкращої оцінки. 
 

Усі критерії оцінюватимуться на основі бальної оцінки, тому невдача пропозиції на 
будь-якому етапі оцінювання перешкоджає подальшому розгляду на наступному 
етапі оцінювання.   
 
Вищезазначений Обсяг робіт також повинен включати все, що не перелічено тут, але 
може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення Робіт. 
 
Якщо Підрядник не завершить будь-яку частину Робіт, як зазначено вище та міститься в 
кошторису, Роботи не будуть сертифіковані як завершені та не будуть дозволені для 
часткових або остаточних платежів. 
 

Приймання робіт: 

 
Після завершення будівельних робіт підрядник, який отримав нагороду, подає до УВКБ 

ООН Акт прийому-передачі, а УВКБ ООН контролює якість виконаних робіт і підписує 

Акт прийому-передачі. 

 

Терміни оплати: 

 
Підрядник, який отримав контракт, виставляє рахунок на ремонтні роботи на суму 
кошторису кожного проекту після прийняття робіт УВКБ ООН (див. параграф вище). 
УВКБ ООН не надає авансового платежу підряднику, який отримав контракт. 
Термін оплати УВКБ ООН становить 30 днів із дати виставлення рахунка, однак УВКБ 
може здійснити оплату раніше, до 30 днів.  


