Відкритий конкурсний відбір (один етап) – Запрошення до подачі пропозицій
Назва Завдання

Консультаційні послуги з нагляду за будівництвом
багаторівневих транспортних розв’язок на а/д М-05 Київ-Одеса
км 15+390 і км 21+847 та будівництвом багаторівневої
транспортної розв’язки на а/д М-06 Київ-Чоп км 21+767
("Завдання")

Закупівля №

RFP 2.10

Сектор бізнесу

Транспорт

Номер Проекту

40185

Джерело фінансування

ЄБРР та ЄІБ

Тип Контракту

Консультаційні послуги

Тип повідомлення

Запрошення до подачі пропозицій

Дата початку подачі

20 лютого 2020 року

Дата завершення подачі

31 березня 2020 року

Виконавче агентство (Замовник):
Найменування установи, що проводить відбір та укладає контракт з Консультантом:
Державне агентство автомобільних доріг України
Вул. Фізкультури 9, м. Київ, Україна, 03150
Контактна особа Замовника:
Олександр Кубраков, Голова
Державне агентство автомобільних доріг України, Кабінет 514
Вул. Фізкультури 9, м. Київ, Україна, 03150,
тел. +38 (044) 287-60-00
Опис Проекту:
Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало фінансування від
Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку на
фінансування Проекту «Пан’європейські коридори/ Європейські дороги України ІІ»
(«Проект»).
Роботи, які підлягають виконанню, включають будівництво багаторівневих транспортних
розв’язок на а/д М-05 Київ-Одеса км 15+390 і км 21+847 та будівництво багаторівневої
транспортної розв’язки на а/д М-06 Київ-Чоп км 21+767.
Роботи відбуватимуться на південь і захід від Києва, на існуючих автомобільних дорогах
М-05 Київ-Одеса і М-06 Київ-Чоп.
Опис Завдання:
Замовник має меті обрати консультаційну фірму (Консультанта) та укласти з нею контракт
на виконання Завдання, на підставі Запрошення до подачі пропозицій (RFP), що
знаходиться в додатку.
Очікуваний результат Завдання: консультант повинен здійснювати повноваження
Інженера, як це визначено або обов'язково випливає з Контракту на виконання Робіт, щоб
забезпечити своєчасне та задовільне завершення Робіт відповідно до Контракту та в межах
бюджету.
Очікується, що обраний Консультант надаватиме в т.ч. такі інженерні послуги:





послуги під час проведення будівельних робіт;
адміністрування контракту на будівельні роботи;
затвердження матеріалів підрядника, будівельних технік і програм робіт;
безпосередній нагляд за роботами та моніторинг ходу робіт, забезпечення повної
відповідності проекту технічним умовам та іншим документам;



забезпечення відповідності запобіжних заходів, включаючи управління планами
запобігання впливу на довкілля.

Консультант забезпечує своєчасний нагляд та контроль за будівельними роботами та
виконує всі доцільні заходи для захисту інтересів Замовника. Виконуючи завдання, слід
здійснювати належні заходи для мінімізації кліматичних наслідків і викидів парникових газів.
Консультант надає послуги в якості Інженера на контрактах і виконує обов'язки та
повноваження Інженера, як визначено в Умовах Контракту FIDIC на будівельні роботи, а
саме Умовах Контракту FIDIC на будівельні роботи Першого видання 1999 року.
Порядок відбору консультантів: Відкритий конкурсний відбір (один етап)
Замовник запрошує фірми або об’єднання фірм подати їхні Технічні і Фінансові пропозиції.
Якщо фірма вважає, що не володіє всією необхідною кваліфікацією для виконання завдання,
вона може розглянути можливість створення консорціуму з іншими фірмами. У таких
випадках Пропозиції повинні містити вищезазначені деталі для кожного партнера та
позначати, яка фірма є провідним партнером.
Дата початку і тривалість Завдання: Очікується, що виконання завдання розпочнеться у
червні 2020 року. Очікуваний час надання послуг становить 48 місяців.
Трудовий внесок для Завдання: Очікуваний трудовий внесок Ключових експертів
становитиме 79 людино-місяць і 407 людино-місяців для неключового персоналу.
Джерело
фінансування:
Контракт
фінансуватиметься
Європейським
банком
реконструкції і розвитку та Європейським Інвестиційним Банком. Відбір та укладання
контрактів залежать від наявності фінансування.
Правомочність: Немає обмежень щодо прийнятності з огляду на країну походження
консультанта.
Вимоги до подачі: Для визначення спроможності та досвіду консультантів, які бажають
пройти відбір, їм необхідно надати Пропозиції відповідно до Запрошення до подачі
пропозицій. Необхідно включити детальну інформацію щодо:





Досвіду чи подібних завдань, виконаних за попередні п'ять років, включаючи
місцезнаходження. Подана інформація для кожного проекту повинна містити
мінімум таке:
 назва проекту;
 роль фірми в контракті;
 залучення будь-яких філій або материнських компаній та їх відповідні ролі;
 місце розташування, дати початку та завершення;
 вартість;
 найменування Замовника;
 джерело фінансування, цілі та короткий опис проекту;
 виконувані функції та завдання;
 відповідні національні та / або міжнародні кодекси та стандарти
сертифікація.
Відповідності та якості запропонованої методології та робочого плану з огляду
Технічне завдання (ТЗ);
Кваліфікації та компетентності Ключових експертів для виконання Завдання.
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Важливі примітки:
1. Відбір стандартно проводиться серед Пропозицій, отриманих у відповідь на це
повідомлення, на основі критеріїв відбору, встановлених в Запрошенні до подачі пропозицій.
Консультанта з найвищим рейтингом буде відібрано та запрошено до переговорів щодо
укладання контракту за умови наявності фінансування.
2. Будь-які оновлення та роз'яснення щодо повідомлення про закупівлі та / або Запрошення

до подачі пропозицій буде представлено як оновлення цього повідомлення без будь-якого
іншого сповіщення. У разі змін до Запрошення консультантам потрібно буде завантажити
оновлену версію Запрошення. Консультанти зобов’язані періодично перевіряти
повідомлення на наявність оновлень. Неврахування оновлень під час підготовки Пропозиції
може призвести до дискваліфікації або штрафних балів в оціночному рейтингу.
3. Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію за вказаною нижче
адресою в робочі години з 9:00 до 18:00 (за місцевим часом). Запрошення до подачі
пропозицій доступне англійською мовою. Його можна отримати, надіславши офіційний запит
Замовнику на електронну адресу: mail@ukrdorinvest.gov.ua.
Форма офіційного запиту знаходитися за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1mNHPjcmS5fHBF1MPNkSQe_saARuQLcTn/view?usp=sharing
Оригінал Пропозиції та одну (1) копію англійською мовою необхідно подати у запечатаному
конверті за вказаною нижче адресою до 14:00 31 березня 2020 року.
Зауважте, Замовник може не прийняти Пропозиції, які не відповідають таким вимогам.
Пропозиції, отримані пізніше часу та дати, вказаних вище, не можуть розглядатися і можуть
бути повернені нерозпечатаними.
Державне агентство автомобільних доріг України
До уваги: Олександра Кубракова, Голови
Україна, Київ, 03150, вул. Фізкультури, 9, каб. 514
Тел./факс: +38 044 287-60-00,
Ел. пошта: forec@ukravtodor.gov.ua; loans@ukravtodor.gov.ua;
Після кінцевого строку подачі отримані
представників консультаційних фірм.
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За додатковою інформацією щодо Запрошення до подачі пропозицій просимо звертатись за
адресою:
До уваги: Олени Криворучко, Директора
ДП «Укрдорінвест»
Україна, м. Київ, 03150, вул. Антоновича, 51, каб. 706
Тел./факс +38 044 287 70 60
Ел. пошта: mail@ukrdorinvest.gov.ua
За запитом, замість паперової копії Запрошення до подачі пропозицій може бути
відправлене в електронному вигляді у форматі PDF. У такому разі Консультант
зобов’язаний надіслати електронний лист із запитом документів в електронному вигляді.
Діючі правила закупівель – Політика та правила закупівель Банку (версія від листопада
2017 року), які можна знайти за адресою:
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html

