
 

   

 

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:  № UKRKI/RFP/2023-004 

 

 НА УКЛАДЕННЯ ОДНОРАЗОВОГО РАМКОВОГО ДОГОВОРУ НА 

ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ В МІСТІ КОМПАКТНОГО 

ПРОЖИВАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА БУДІВЕЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ БУДИНКУ (ГУРТОЖИТКУ), який розташований за адресою 

вул. С.Стрільців, 37 б, м. Теребовля Тернопільської області 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Довідкова інформація та обґрунтування 

Великий приплив ВПО до західної частини України вимагає негайного гуманітарного 

реагування, включаючи притулок, розміщення та житло для внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО), в той час як існуючі можливості в регіоні обмежені. Паралельно з різними 

підходами до надання тимчасового/постійного житла існує ще один підхід: перетворення 

нежитлових будівель та будівель, що не використовуються, у житло з метою розміщення 

та проживання ВПО.  

Цілі та обсяг вимог до надання послуг 

На даний момент УВКБ ООН визначило та завершило технічну оцінку 

будівель/приміщень у Західній Україні та потребує послуг кваліфікованих будівельних 

та цивільних підрядних компаній для проведення ремонтних робіт, робіт з відновлення 

та реконструкції і для керування роботами з розширення фізичної інфраструктури. 

Управління, звітність, перевірка  

Будь-який Контракт, який укладається на основі цього запиту на надання пропозиції, 

регулюється Умовами контрактів УВКБ ООН на виконання загальнобудівельних робіт, 

а також будь-якими конкретними інструкціями, які можуть бути надані. 

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

якість і обсяг наданих послуг. 

Призначене агентство з проектування та технічного нагляду допомагатиме УВКБ ООН 

на всіх етапах нагляду за роботами у ролі призначеного інженера.   

Результати  

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. 

 



 

   

 

Візит на об’єкт  

УВКБ ООН організовує візит на об’єкт для учасників тендеру. Учасники тендеру 

повинні вивчити об’єкт, який підлягає ремонту, на відповідність вимогам переліку робіт, 

наданим УВКБ ООН, і зрозуміти поточний стан об’єкта, який потребує втручання, щоб 

надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом. 

Участь у візиті на об’єкт є обов'язковою. 

Оцінка  

У своїй фінансовій пропозиції Учасник тендеру повинен надати ціну за одиницю 

вимірювання щодо будівельних матеріалів і будівельних послуг, а також загальний 

бюджет ремонту. Інформація, що міститься в пропозиціях, буде оцінена, і найвищу 

оцінку отримає пропозиція, яка найбільше відповідає потребам проекту, включаючи 

ефективність і найкраще співвідношення ціни та якості. Таким чином, Учасник тендеру 

повинен надати достатньо 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 пропозиції. 

Технічне завдання 

Метою цього Запиту на надання пропозиції є вибір найкращої пропозиції для 

подальшого укладення Контракту з переможцем тендеру, який виконуватиме, як 

Підрядник, роботи в існуючих будівлях, призначених для компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб в Україні.  

 

Контракт буде укладено для виконання робіт, що складаються із загального або 

спеціального ремонту, реконструкції, а також надання та встановлення будівельного та 

іншого обладнання згідно з переліком робіт (Додаток B), додатковим переліком робіт 

(Додаток B1*) та кресленнями (Додаток В2**). 

 

•* Додаток В: Головний перелік робіт містить фактичні РОБОТИ, які має виконати 

постачальник, який переміг у тендері. 

•** Додаток В1: Додатковий перелік робіт: роботи, передбачені лише у випадку 

будь-яких прихованих дефектів, виявлених під час виконання РОБІТ. 

 

 

Контракт включатиме вищезазначені роботи для всіх або частини будівель. 

 

Обсяг робіт: 

 

1) Мобілізація та демобілізація всього обладнання, матеріалів і людських сил, 

необхідних для завершення робіт. 

2) Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до 

майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного 

виконання робіт. 



 

   

 

3) Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення 

існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, а також вивіз 

та утилізація сміття, як зазначено в Дефектних актах, переліку робіт та/або 

кресленнях. 

4) Усі необхідні роботи, включаючи постачання матеріалів, для забезпечення 

будівельних робіт для елементів будівлі, ремонту та реконструкції надбудови даху 

та інших елементів будівлі, як зазначено в переліку робіт та/або кресленнях. 

5) Усі необхідні роботи, пов’язані з оздобленням елементів будівлі, включаючи, але 

не обмежуючись, постачання та встановлення дверей і вікон, внутрішнє та зовнішнє 

фарбування, електромонтажні та сантехнічні роботи, як зазначено в переліку(ах) 

робіт та/або кресленнях. 

6) Усі необхідні роботи для постачання та монтажу труб, сантехнічних робіт, робіт з 

водовідведення та інших послуг і матеріалів, як зазначено в специфікаціях обсягу 

робіт та/або в кресленнях і детально описано в специфікаціях, що містяться в цих 

документах. 

7) Надання вивіски для ділянки відповідно до інструкцій, виданих УВКБ ООН та за 

погодженням з власником будівлі. 

 

Вважається, що обсяг робіт також включає будь-що, що не зазначено тут, але може 

обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт. 

 

Якщо Підрядник не завершить будь-яку частину робіт, які зазначені вище та містяться в 

специфікаціях обсягу робіт, роботи не будуть вважатись як завершеними та не будуть 

затверджені для часткової або повної оплати. 

 

Місце проведення необхідних робіт: Гуртожиток Теребовлянського вищого училища 

культури за адресою вул. С.Стрільців, 37 б, м. Теребовля Тернопільської області. 

 

Термін виконання ремонтно-будівельних робіт: 120 днів.   

  

Прийом робіт 

Після завершення будівельних робіт підрядник, з яким підписаний контракт, подає до 

УВКБ ООН Акт прийому-передачі робіт, а УВКБ ООН перевіряє якість виконаних робіт 

і підписує Акт прийому-передачі. 

Умови оплати 

Підрядник, з яким підписаний контракт, виставляє рахунок за ремонтні роботи на суму 

прийнятої специфікації обсягу робіт для кожного проекту після того, як УВКБ ООН 

прийняло роботи (див. параграф вище). 

УВКБ ООН не здійснює авансовий платіж підряднику, з яким підписаний 

контракт. 

Термін оплати УВКБ ООН становить 30 днів з дати виставлення рахунка, однак УВКБ 

може здійснити оплату раніше ніж через 30 днів. 


