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Це Запрошення до участі в тендерних торгах слідує за Загальним повідомленням про закупівлі для 
даного Проєкту, початково опублікованого на веб-сайті ЄБРР (http://www.ebrd.com/work-with-
us/procurement/p-pn-180208c.html) у розділі Повідомлення про закупівлі 28 січня 2016 року, а востаннє 
поновлено 08 лютого 2018 року. 
 
Державне комунальне підприємство «Луцьктепло», надалі іменоване «Замовником», отримало 
кредит від Європейського банку реконструкції і розвитку (Банк), Фонду чистих технологій (ФЧТ) і ґрант 
від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) з метою фінансування 
Проєкту модернізації централізованого теплопостачання в м. Луцьку. 
 
Замовник цим запрошує до участі опечатані тендери від Підрядників по наступному Контракту, який 
частково фінансуватиметься за рахунок коштів ЄБРР та ФЧТ: 
 

 Заміна пальників на 19 водогрійних котлах, включаючи розробку детального 
проєктування, постачання обладнання та матеріалів, монтажних робіт, випробування та 
введення в експлуатацію 38 пальників та систем управління та безпеки котлів, і всього 
необхідного допоміжного обладнання, а також навчання персоналу котельні та усунення 
дефектів протягом Періоду відповідальності за недоліки. Наступні котли мають бути 
відбудовані: 

 
o Газовий водогрійний котел потужністю 3.49 МВт типу КВГ-4.65 – 1 од.. 
o Газовий водогрійний котел потужністю 5.58 МВт типу КВГ-7.56 – 2 од. 
o Газовий двобарабанний водогрійний котел потужністю 5.35 МВт типу ДКВР-6.5 – 4 од. 
o Газовий двобарабанний водогрійний котел потужністю від 6.86 до 7.33 МВт типу ДКВР-

10 – 5 од. 
o Газовий двобарабанний водогрійний котел потужністю 16.28 МВт типу ДКВР-20 – 2 од. 
o Газовий двобарабанний вертикально-водо-трубний котел потужністю 6.5 МВт типу ДЕ-10 

– 3 од. 
o Газовий двобарабанний вертикально-водо-трубний котел потужністю 8.72 МВт типу 

ДЕВ-16 – 2 од. 
 

Від Учасника Тендеру вимагається відповідати наступним мінімальним критеріям, але не 
обмежуватися ними, як визначено Тендерною Документацією: 
 

a) Учасник тендеру, його партнер або спеціалізований суб-підрядник повинен мати успішний 
досвід роботи в якості генерального підрядника у виконанні робіт з автоматизації і заміни 
пальників для щонайменше: 
 
o 1 (одного) газового водогрійного котла типу КВГ-7.56 потужністю 5.58 МВт чи вище, 
o 2 (двох) газових двобарабанний водогрійний котлів типу ДКВР, 1 (одного) котла типу 

ДКВР-6.5 чи вище потужністю 5.35 МВт чи вище і 1 (одного) котла типу ДКВР-10 чи вище 
потужністю 6.86 МВт чи вище. 

o 2 (двох) котлів типу ДЕ (або ДЕВ)-10 чи вище потужністю 6.5 МВт чи вище. 
 
в країнах з подібними кліматичними умовами протягом 7 (семи) –річного періоду, який 
закінчується в час подачі тендеру, здійснюючи успішну діяльність протягом щонайменше 1 
(одного) року перед подачею тендеру. Відповідний досвід, а також відповідні Сертифікати 
готовності та приймання-передачі повинні бути наданими. 
 

b) Учасник тендеру або його місцевий сервісний агент повинні мати можливість виконувати 
зобов’язання з технічного обслуговування, гарантії, ремонту та постачання запасних частин, 
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передбачені цією тендерною документацією протягом двох (2) років, а також підтримувати все 
обладнання, що входить до Комплекту Поставки. Учасник тендеру повинен повідомити чи в 
країні роботодавця є сервісні центри, що працюють і/або мають склад, для забезпечення 
технічного обслуговування та ремонту або вказати, яким чином ці зобов’язання будуть 
виконуватися у разі укладення контракту. 
 

c) Середній річний оборот впродовж останніх п’яти років не менший 3 000 000 Євро (три 
мільйони ) чи в еквіваленті. 
 

d) Учасник тендеру повинен мати доступ до ліквідних активів чи мати їх в наявності, 
необмежених реальних активів, кредитних ліній та інших фінансових коштів, достатніх для 
задоволення грошових потоків будівництва за контрактом на період 2 місяців, що оцінюються 
не менше, як 320 000 Євро (триста двадцять тисяч) чи в еквіваленті, з урахуванням 
зобов’язань учасника тендеру за іншими контрактами. 
 

e) Учасник тендеру має судову історію без суттєвих претензій. Послідовна історія присудів проти 
Учасника Тендеру або будь-якого партнера спільного підприємства може призвести до 
відмови від заявки. Учасник тендеру повнен надати точну інформацію стосовно будь-яких 
поточних чи минулих претензій чи арбітражів щодо контрактів виконаних чи виконуваних 
протягом останніх 5 (п’яти) років.  

f) Учасник тендеру має персонал належної кваліфікації, повинен надати їх резюме і підтвердити 
їх відповідність наступним ключовим посадам: 
 
o Керівник Проекту (принаймні 15 років загального досвіду, 5 років досвіду подібних робіт і 

3 роки досвіду управління подібними роботами), 
o Проєктант (принаймні 10 років загального досвіду, 5 років досвіду подібних робіт), 
o Інженер управління автоматизацією (принаймні 10 років загального досвіду, 5 років 

досвіду подібних робіт), і 
o Інженери з налаштування котлів (принаймні 10 років загального досвіду, 5 років досвіду 

подібних робіт). 
 

g) Учасник Тендеру має продемонструвати свою спроможність виконати ліцензійні вимоги згідно 
українського законодавства. Це включає ліцензію на будівництво, проєктування чи наявність 
сертифікованих проєктантів, дозволи Держгірпромнагляду/Держпраці. Якщо такі ліцензії та 
дозволи наявні на момент подачі тендерної пропозиції – копії мають надаватися. В іншому 
випадку, Учасник Тендеру має надати такі копії до присудження Контракту. Неспроможність 
надати докази щодо наявності всіх необхідних ліцензій в період присудження Контракту 
результує у відхилення тендерної пропозиції учасника. Учасникам тендеру дозволено 
використовувати досвід суб-підрядників для виконання ліцензійних вимог. 
 

h) Товари, матеріали, роботи та обладнання згідно з цим Тендерним Документом проєктуються, 
виготовляються та постачаються згідно відповідних українських законів, кодексів та 
регуляторних актів, а також повинні відповідати відповідним європейським та міжнародним 
стандартам. Підрядник та виробники основного обладнання повинні мати сертифікат якості 
ISO 9001. Учасник повинен надати копію сертифіката ISO 9001 зі своєю пропозицією. У разі 
розбіжності між державними та міжнародними стандартами, перевага повинна приділятися 
стандартам з більш суворими вимогами. 
 

i) Участь спільних підприємств, консорціумів чи асоціацій (СПКА) дозволено. СПКА повинні 
відповідати таким мінімальним кваліфікаційним критеріям: 

 
i) Провідний партнер СПКА повинен задовольнити не менше 50 відсотків усіх 

кваліфікаційних критеріїв стосовно вищезазначеного обороту та фінансового 
становища; 

ii) Решта партнерів повинні задовольнити не менше 25 відсотків усіх кваліфікаційних 
критеріїв стосовно вищезазначеного обороту та фінансового становища; 

СПКА повинні колективно задовольняти вищезазначені критерії (a) – (h). Кожен з партнерів 
СПКА відповідає вимогам щодо історії фінансових показників, відповідності та позовної 
історії. 

 



j) Якщо Учасник тендеру пропонує використовувати вказаних субпідрядників або постачальників 
для деяких компонентів робіт або поставок згідно Договору, що перевищує 10 відсотків від 
загальної вартості Договору, Учасник подає інформацію у формах, наведених у Параграфі 6.1 
Даних тендеру, а точніше – згідно Опитувального листа №7. Перелік запропонованих 
Постачальників/Виробників і Опитувальний лист №8. Перелік запропонованих Субпідрядників 
Опитувального листа Глави І.уіі Тендерного Документу для кожного із запропонованого 
субпідрядника чи постачальника. Учасник Тендеру не може використовувати досвід таких 
субпідрядників або постачальників. 
Учасник тендер повинен продемонструвати, що запропонований постачальник або 
субпідрядник адекватно відповідає вимогам щодо спеціального досвіду, а саме: успішний 
досвід впровадження протягом останніх 7 (семи) років зобов’язань підрядника (головного 
або субпідрядника) для робіт із подібним обсягом і/або характером та складністю, порівняно 
з роботами / постачанням, запропонованою для передачі субпідряднику. Замовник залишає 
за собою право вимагати заміни запропонованих субпідрядників у разі дискваліфікації 
останнього. 

 
Вимоги до кваліфікації надалі деталізовано в Тендерному Документі. 
 
Контракт планується виконати впродовж п’ятнадцяти (15) місяців після дати вступу в силу. 
 
Тендерна процедура для контрактів, що фінансуються за рахунок коштів Банку та ФЧТ відкрита для 
компаній з усіх країн. Кошти Банку та ФЧТ не буде використано для здійснення будь-яких платежів 
особам чи юридичним особам чи для імпорту будь-яких товарів, якщо такий платіж чи імпорт 
заборонений рішенням Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, згідно Глави VII Статуту 
Організації Об’єднаних Націй. 
 
Тендерний Документ можна отримати в офісі, що розташований за адресою, вказаною нижче, після 
здійснення незворотного платежу в розмірі 200 Євро (двісті) для учасників-нерезидентів і еквівалент 
зазначеної суми в українській гривні за курсом Національного банку України на момент здійснення 
платежу для учасників з України. Цей платіж включає в себе витрати на тиражування, доставку 
кур'єром та послуги зв'язку (з урахуванням ПДВ та без урахування комісії Банку та інших зборів, які 
Учасник повинен сплатити). Спосіб оплати – безготівкове зарахування коштів на будь-який із вказаних 
номерів рахунків для відповідної валюти: 

 

Для платежів в Євро: 
Account # 26009252571 (EUR) 
Beneficiary’s bank: UKRGASBANK 
Bank’s address: Kyiv, Ukraine 
SWIFT: UGASUAUK 
Bank code:320478 
 
Correspondent bank: Deutsche Bank AG 
FRANKFURT-AM-MAIN, Germany 
SWIFT: DEUTDEFF 
Correspondent account:100947080800 
Beneficiary: State Communal Enterprise “LutskTeplo” 
 
Correspondent bank: Сommerzbank AG 
FRANKFURT-AM-MAIN, Germany 
SWIFT: COBADEFF 
Correspondent account: 400886433201  
Beneficiary: State Communal Enterprise “LutskTeplo” 
 
Для платежів в українській Гривні: 
Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» Луцької міської ради 
ЄДРПОУ 30391925 
Р/р 26009252571 ПАТ «Укргазбанк» м. Київ 
Код банку (МФО): 320478 
Адреса: 43021 м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20 
 
В платіжному документі важливо зазначити: 



- назву платника; 
- назву Бенефіціара (Державне комунальне підприємство «Луцьктепло») та  
- призначення платежу: Лот 3a 
 
Перед здійсненням платежу учасники тендеру повинні надіслати скановану копію підписаного 
офіційного запиту на отримання тендерної документації. Цей запит повинен містити повну назву 
учасника тендеру, його реквізити, адресу, на яку тендерну документацію слід відправити, номер 
телефону і контактна особа для комунікації, а також назву тендеру. Після отримання такого запиту 
Замовник видає рахунок-фактуру, що підлягає сплаті. 
 
Після отримання відповідного підтвердження оплати безповоротного внеску, документи будуть 
якнайшвидше відправлені кур’єрською поштою, проте, підприємство не несе ніякої відповідальності за 
їх втрату або несвоєчасну доставку. Крім того, на прохання учасника тендеру, документи також 
можуть бути відправлені в електронному вигляді за допомогою електронної пошти чи через 
файлообмінник. У разі розбіжностей між електронною і друкованою копіями документів, друкований 
екземпляр має переважну силу. 
 
Застосовуватиметься дво-стадійна тендерна процедура, яка відбуватиметься наступним чином: 
 

(a) Перший етап тендеру буде складатися тільки з технічної пропозиції, без будь-яких 
зазначень цін, а також переліку будь-яких зауважень щодо технічних і комерційних умов, 
викладених у тендерній документації або будь-яких альтернативних технічних рішень, які 
учасник тендеру бажає запропонувати, а також, обґрунтування причини, чому такі зауваження 
або альтернативні рішення потрібні, і що вони не змінюють основні цілі проєкту. Після оцінки 
Замовником пропозицій, що були надані на першому етапі тендеру, Замовник буде 
запрошувати кожного учасника тендеру, який відповідає кваліфікаційним вимогам та подав 
технічно правильну тендерну пропозицію на зустріч для обговорення. Пропозиції всіх таких 
учасників тендеру будуть розглянуті на нараді, і всі необхідні зміни, доповнення, вилучення та 
інші коригування будуть запротокольовані і викладені у Меморандумі. Тільки кваліфіковані 
учасники тендеру, що подадуть технічно правильні і прийнятні заявки на першому етапі 
тендеру будуть запрошені до участі у другому етапі тендеру. 
 
(b) Другий етап тендеру буде складатися з надання оновленої технічної пропозиції, що 
враховує всі необхідні зміни, затверджені Замовником і записані в Меморандумі під час 
зустрічі для обговорення або, при необхідності, в разі включення будь-яких поправок до 
тендерної документації, яка була видана для першого етапу тендера; і цінові пропозиції. 

 
 
Ознайомча зустріч / відвідування ділянки відбудеться 08 Жовтня 2019 року о 10:00 за адресою: 
Україна, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20. 
 
Усі запити на роз’яснення повинні бути отриманими Замовником до 15 Жовтня 2019 року, 17:00. 
 
Будь ласка, зауважте, що всі запити на роз’яснення, отримані після вказаного терміну, не 
розглядатимуться. 
 
Тендерні пропозиції першого етапу повинні бути доставленими за нижче наведеною адресою не 
пізніше 12 Листопада 2019 року об 11:00 – час, коли вони будуть розкриті у присутності 
представників учасників тендеру, які забажають бути присутніми. Тендерні пропозиції, отримані 
пізніше, будуть відхилені. 
 
Усі тендерні пропозиції другого етапу повинні супроводжуватися Тендерною гарантією в розмірі 
48 000 Євро (сорок вісім тисяч) або еквівалент зазначеної суми в українській гривні за курсом 
Національного банку України на момент видачі Тендерної гарантії, і бути доставленими за нижче 
наведеною адресою в або до часу і дати подачі, зазначених в Листі-запрошенні до подачі Тендерної 
пропозиції другого етапу, у який вони будуть відкритими у присутності представників учасників 
тендеру, які забажають взяти участь в зустрічі. 
 
Застосовні правила закупівель і Політика і правила закупівель Банку (PP&R) розміщені за адресою: 
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html  
 
 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html


Потенційні учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися і 
придбати тендерну документацію за наступною адресою:  
 
Контактна особа: Богдан Карачевський 
Організація, яка 
проводить закупівлі: 

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 

Адреса: 43021, Україна, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, 2-й поверх, 
кімната 211 

Тел: +380 332 773210 
Факс: +380 332 773201 
E-mail: lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua 

 
 

Дата: 24 Вересня 2019 року 
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