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ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

                 НА БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ У МІСТІ ОДЕСА 

 

Контекст 

Після недавнього конфлікту та подальшої необхідності забезпечити гідне житло для шукачів 

притулку, УВКБ ООН має намір укласти рамковий контракт на надання будівельних послуг. 

Зазначений контракт має на меті мати підрядника, готового виконати ремонтні роботи для 

покращення умов життя зазначених шукачів притулку у вибраному колективному центрі, 

розташованому в Одесі, Україна. 

 У зв’язку з цим УВКБ ООН створило перелік основних робіт, вартість яких має здійснюватися 

підрядниками, який охоплює: 

- Демонтажні роботи 

- Загальнобудівельні роботи (перекриття дверей, підлоги, стін і стелі) 

- Інженерні мережі, інженерні комунікації (мережі електропостачання, опалення та 

вентиляції, водопостачання та каналізації) 

- Інші роботи 

Вищезазначені роботи спрямовані на ремонтні роботи, необхідні в існуючих центрах тимчасового 

розміщення, щоб забезпечити їх готовність приймати шукачів притулку, в тому числі протягом 

зимового сезону. 

Завдання: 

Учасникам тендеру пропонується вказати вартість одиниці продукції в бюджетних позиціях у 

Додатку B – RFP-002_BoQ_List works CCs_ENG_UKR. Витрати на одиницю повинні охоплювати як 

забезпечення необхідними матеріалами, так і відповідні витрати на робочу силу, включно. 

Будівельні послуги будуть запитуватися за один лот, визначений таким чином: 

Лот: Державна міграційна служба, Київський район, м. Одеса 

 

Одиниця виміру: 

Фінансова пропозиція повинна бути надана за принципом «все включено», включаючи витрати на 

транспорт, пункт доставки, матеріали та пов’язану оплату праці. Будь ласка, зверніть увагу, що 

УВКБ ООН має статус звільнення від податків і зборів, тому, будь ласка, надайте свою пропозицію 

без ПДВ. 

 

 

 



Роль УВКБ ООН: 

УВКБ ООН забезпечить відповідність усіх елементів узгодженим специфікаціям відповідно до 

контрактних домовленостей, а роботи мають виконуватися відповідно до українських норм і 

стандартів. 

 

Технічні вимоги 

Будівельні послуги надаватиме компанія, визначена через тендер. Технічна відповідність Компанії 

буде оцінена комітетом з технічної оцінки на відповідність таким вимогам: 

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

закінчення тендеру 

- Документ(и) про реєстрацію компанії в податковій службі в Україні (тобто загальні умови 

оподаткування, платник єдиного податку, ПДВ) 

- Потенціал і підтверджений досвід компанії в аналогічних сферах 

- Персонал компанії - кваліфіковані інженерно-технічний персонал 

- Розуміння вимог/якості технічної пропозиції у порівнянні із запропонованими обсягом 

робіт, кошторисом та специфікаціями. 

- Методологія, підхід і план роботи, звітність і гарантії 

 

Оцінка тендерних пропозицій 

Учасник тендеру подає свої технічні та фінансові пропозиції, які містять усі документи відповідно 

до запитів щодо надання всіх будівельних послуг та закупівлі будівельних матеріалів згідно з 

коштрисом, наданим УВКБ ООН, включаючи всі пов’язані з цим витрати (адміністрування, 

транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад) , страхування, амортизація 

машин і обладнання тощо). 

 

Приймання робіт 

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

технічний звіт, а УВКБ ООН видає 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 з дати виставлення рахунка, однак УВКБ ООН може 

здійснити оплату раніше, до 30 днів. 



Специфікації конструкційних матеріалів і креслення 

Специфікації складних матеріалів, перелічених у Додатку B (BOQ) цього тендеру, та креслення 

можна знайти в Додатках B.1 - B.7 цього тендеру. 


