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Замовник та Ініціатор: Ініціатором проекту виступає Міністерство освіти і науки України
(Ініціатор), при цьому кінцевими бенефіціарами контрактів на надання послуг будуть
наступні 6 українських університетів в (Замовники):
1. Національний університет «Львівська політехніка»
2. НТУ «Харківський політехнічний інститут»
3. Чернігівський національний технологічний університет
4. Сумський державний університет
5. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
6. Вінницький національний технічний університет
Кінцева дата:

11 лютого 2020 року о 16:00 за місцевим часом (Київ, Україна)

Максимальний бюджетний кошторис:

5,6 млн євро

Європейський інвестиційний банк («ЄІБ» або «Банк») разом з Міністерством освіти і науки
України (далі - МОН або Ініціатор) розпочали кредитну операцію за співфінансування
Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) та Фонду Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та довкілля («Фонд E5P»), метою якої є забезпечити
фінансування довгострокової інвестиційної програми у сфері модернізації та реконструкції
з урахуванням потреб енергоефективності обраних Університетів України. Загальний
обсяг інвестицій Програми «Проект «Вища освіта України»» (далі - «Проект») оцінюється в
160 млн євро. Субпроектом проекту є заходи з модернізації низки будівель та теплових
мереж університетів з метою підвищення їхньої енергоефективності, разом з відповідними
інвестиціями для Університету.
Дана закупівля включає в себе закупівлю послуг з проектування та нагляду ("Послуги")
для всіх 6 (шести) університетів, які беруть участь у Фазі I Проекту. Всього в Фазі I проекту
включено 124 будівлі.
Будівельні роботи в рамках Проекту мають бути виконані із застосуванням узгоджених
умов контракту на будівництво FIDIC - Багатостороннього Банку розвитку.
Детальні інструкції для заявників та форми заявки на виконання завдання можна
отримати на основі письмового запиту до Ініціатора.
Замовники запрошують відповідні консультаційні фірми (Кандидатів) заявити про свою
зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені Кандидати повинні надати інформацію, яка
підтверджує наявність необхідної кваліфікації та відповідного досвіду для виконання
Послуг.

Кваліфікаційні критерії:
До Кандидатів будуть застосовуватися наступні критерії відбору. У разі подання заяв, що
подаються спільним СП, ці критерії відбору застосовуватимуться до СП у цілому.
a) Економічно-фінансовий потенціал:
Середньорічний оборот за останні 3 фінансові роки, які вже завершено (2018, 2017, 2016),
повинен становити не менше 3,8 млн євро або в еквіваленті (без урахування відповідних
непрямих податків).
b) Технічний потенціал:
i.

Кандидат повинен продемонструвати, що він успішно здійснив, завершив та
отримав остаточний платіж принаймні за трьома проектами за останні п’ять років (з
1 січня 2015 року до граничного терміну подання заявок), в рамках яких Кандидат
здійснював нагляд за будівництвом та/або надавав послуги з управління
проектами, пов'язані з цивільним будівництвом за умовами контракту FIDIC,
вартістю не менше 200 000 євро на контракт (без урахування застосовних
непрямих податків). У випадку спільного підприємства Кандидати повинні
продемонструвати, що вони отримали частку не менше 200 000 євро у кожному з
наведених договорів-посилань.

ii.

Кандидат повинен продемонструвати, що він успішно здійснив, завершив та
отримав остаточний платіж принаймні за трьома проектами за останні п’ять років (з
1 січня 2015 року до граничного терміну подання заявок), в рамках яких Кандидат
надавав послуги з проектування реконструкції будівель з метою підвищення їхньої
енергоефективності та/або послуги з проектування цивільного будівництва
громадських та/або житлових будинків на суму не менше 300 000 євро на договір
(без урахування застосовних непрямих податків). У випадку спільного підприємства
Кандидати повинні продемонструвати, що їхня частка складала мінімум 50%,
сумою еквівалентною не менше 300 000 євро за кожним з цих договорів, що були
подані як посилання.

iii.

Кандидат повинен продемонструвати, що він успішно здійснив, завершив та
отримав остаточний платіж принаймні за двома проектами за останні п’ять років (з
1 січня 2015 року до граничного терміну подання заявок), в рамках яких Кандидат
надавав послуги з підтримки реалізації та/або управління проектами та/або
технічної допомоги в рамках проектів, що фінансуються МФО, вартістю не менше
1 500 000 євро (без урахування застосовних непрямих податків). У випадку
спільного підприємства Кандидати повинні продемонструвати, що їхня частка
складала мінімум 50%, сумою еквівалентною не менше 1 500 000 євро за кожним з
цих договорів, що були подані як посилання.

Серед подібних завдань, наведених у якості посилань у пункті II вище, принаймні одне
має бути реалізоване у Східних країнах-сусідах ЄС та/або країнах СНД (Вірменія,
Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан,
Узбекистан), а також Грузії та Україні.
У випадку, якщо один окремий проект, що подається як довідковий, охоплює обидва
критерії, зазначені в пункті б (i) та б (ii) вище, суми та послуги повинні бути чітко позначені
окремо з наданням підтвердження на вимогу Замовника(-ів).
Тільки заявники, які відповідають вищевказаним критеріям відбору, підлягають подальшій
оцінці на основі наведених нижче критеріїв:
У випадку, якщо усім вищезазначеним кваліфікаційним критеріям відповідають більше
восьми Кандидатів, Замовник використовує наступний критерій для ранжування
Кандидатів:
1) Кількість контрактів, наведених як посилання в б (i) та б (ii) вище.
2) У разі конкуренції між двома або більше Кандидатами, які мають однакову
кількість відповідних посилань, згідно з факторами для повторної перевірки
вище, враховуватиметься сукупна вартість сум укладених контрактів на

надання послуг (частка, реалізована кандидатом), що відповідають критеріям
технічного потенціалу б (i) та б (ii).
Заявки подаються з використанням Форм заявок, які надає Ініціатор.
Закупівлі Послуг здійснюватимуться відповідно до політики та стандартів, описаних у
Посібнику ЄІБ з питань закупівель, версія вересня 2018 року.
Кандидатам, що увійшли до короткого списку, в подальшому буде запропоновано подати
одну технічну пропозицію та одну фінансову пропозицію для всіх субпроектів, які потім
пройдуть оцінювання на основі найвищого єдиного (за якістю та вартістю) балу (відбір за
якістю та за витратами), як зазначено далі у Запиті на подання пропозицій.
Згідно з Посібником із закупівель ЄІБ, участь у тендері відкрита для всіх фірм та фізичних
осібhttps://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement. Детальну інформацію про
виключення та відхилення див. в інструкціях для Кандидатів та формах заявок.
Консалтингові фірми можуть об’єднуватися з іншими фірмами у спільні підприємства,
консорціуми чи асоціації (СП) для зміцнення їхньої кваліфікації. Тип об’єднання повинен
бути чітко зазначений у висловленні зацікавленості. У випадку спільного підприємства всі
партнери спільного підприємства несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо
вибір буде зроблено на їхню користь.
Субпідряди дозволяються.
Попередня дата Запиту на подання пропозицій - перший квартал 2020 року. Очікується,
що надання послуг розпочнеться у ІІ кварталі 2020 року та триватиме 63 місяці.
Висловлення зацікавленості, як і вся наступна кореспонденція, повинні бути англійською
мовою.
Висловлення зацікавленості надсилається або рекомендованим відправленням
(офіційною поштовою службою) або доставкою вручну (включаючи кур'єрські служби)
Ініціатору за вказаною нижче адресою:
КОНТАКТНІ ДАНІ ІНІЦІАТОРА:
Міністерство освіти і науки України
проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна
Представник:
Юрій Матюшенко, заступник начальника управління з питань державного майна та
підприємств
Міністерство освіти і науки України
проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна
Телефон: +380444814750
Факс: +380444814751
Електронна пошта: matyushenko@mon.gov.ua

