УГЕ –Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»
DKVP – Конкретизоване повідомлення про закупівлю

Запрошення до участі в торгах
Одноетапні торги
Дата: 31 травня 2018
Позика ЄБРР №47947, Позика ЄІБ № 31.177
ЗУТ №: UHE/DKVP/T/7-18

1.

Дане запрошення до участі в торгах відповідає Загальному повідомленню про закупівлю для
даного проекту, що було опубліковане в на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку в
розділі «Повідомлення про закупівлю»:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170612a.html

Приватне Акціонерне Товариство «Укргідроенерго», надалі іменоване «Покупець», має намір
використати частину сум позик Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рахунок вартості Проекту «Реабілітація
гідроелектростанцій».
Покупець цим запрошує Підрядників подати свої запечатані тендерні пропозиції за наступним
Контрактом, що фінансуватиметься з частини сум цих позик:
Поставка та встановлення Автоматизованої системи контролю безпеки ГТС для
Київської ГАЕС.
Максимальний термін Завершення складає п’ятдесят два (52) тижні.
2.

Конкурсні торги за контрактами, що фінансуватимуться за кошти позики Банків є відкритими
для компаній з усіх країн. Кошти позики Банку не будуть використовуватися для оплати особам
чи організаціям або імпорту товарів, якщо така оплата чи імпорт заборонені рішенням Ради
безпеки Організації об’єднаних націй, прийнятим відповідно Розділу VII Статуту Організації
об’єднаних націй.

3.

Положення в Інструкціях Учасникам торгів та в Загальних умовах контракту є положеннями
Стандартної тендерної документації Європейського банку реконструкції та розвитку на
Поставку та встановлення установок та обладнання, видання січня 2015р.

4.

Міжнародні конкурсні торги будуть проходити у відповідності до Процедури проведення
одноетапних торгів без попередньої кваліфікації Європейського банку реконструкції та розвитку.

5.

Учасники торгів повинні відповідати наступним мінімальним кваліфікаційним критеріям:
(a)

Критерії правомочності:
(і)

Відсутність конфліктів інтересів;

(іі) Відсутність оголошення Банком про неправомочність Учасника торгів;
(ііі) Не був виключений актом виконання резолюції Ради безпеки ООН.
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(b)

Невиконання робіт за Контрактом у хронології та справи під розглядом
(i) Учасник торгів або будь який партнер в ОККА не повинен в минулому постійно приймати
участь в судових та/або арбітражних процесах в результаті яких рішення було прийнято не на
користь Учасника торгів або будь-якого партнера ОККА останні 3 (три) роки.

(ii) Загальна ціна всіх судових спорів, що знаходяться на розгляді судів та ціна
невиконаних судових рішень, що винесені не на користь учасника та набрали законної
сили, не повинні загалом складати понад двадцяти п’яти ( 25%) відсотків від власного
капіталу Учасника торгів.
(c)

Фінансові критерії:
Стабільність фінансового положення Учасника торгів на даний момент та його
очікувана довгострокова прибутковість;

(i)

(ii) середньорічний обіг коштів протягом останніх трьох (3) років повинен складати
щонайменше два мільйони євро (EUR 2.000.000)
(iii) фінансові ресурси достатні, щоб відповідати вимогам:
(1) наступна вимога мінімального руху грошових коштів: триста тисяч євро (EUR
300.000)
(2) вимоги загального руху грошових коштів по цьому контракту та поточні
зобов’язання по виконанню робіт.
(iv)
Сума щорічних зобов’язань за поточними контрактами та контрактами, за
якими очікується присудження, що будуть виконуватись паралельно з Контрактом за цим
тендером не повинна перевищувати грошовий оборот за останній рік більше, ніж в
півтора (1,5) рази.
(d)

Критерії досвіду роботи:
(і)

Загальний досвід роботи за контрактами в якості підрядника, субпідрядника або
головного підрядника протягом щонайменше останніх п’яти (5) років з тривалістю
діяльності протягом щонайменше дев’яти (9) місяців щороку у сфері реконструкції та
будівництва нових Автоматизованих систем контролю (АСК) безпеки гребель;

(іі) Спеціальний мінімальний досвід участі у якості підрядника, управляючого
підрядника або субпідрядника з проектування, поставки, монтажу та введення в
експлуатацію нових чи реконструйованих Автоматизованих систем контролю (АСК)
на двох (2) греблях протягом останніх п’яти (5) років, які були успішно завершені та
є аналогічними запропонованим Установкам та Обладнанню, Монтажним та іншим
послугам.
Аналогічність включає фізичні розміри, складність, методи/технології чи інші
характеристики, що описані у відповідному Тендерному документі.
(iii)

Спеціальний мінімальний досвід у перерахованих нижче основних видах
діяльності::
1.

Проектування Автоматизованих Систем Контролю (АСК) безпеки гребель

2.

Поставка Автоматизованих Систем Контролю (АСК) безпеки гребель,

3.

Установка Автоматизованих Систем Контролю (АСК) безпеки гребель

4.

Випробування, пусконалагодження та наладка Автоматизованих Систем
Контролю (АСК) безпеки гребель.

Сума індивідуальних контрактів/робіт має бути не нижче шестисот тисяч
(600 000) євро
(e)

Персонал:
Учасник торгів має запропонувати відповідним чином підготовлений персонал для
наступних посад: Представник Підрядника, Менеджер з проектування, Інженер з ПЗ,
Менеджер з будівельно-монтажних робіт та Інженер з пусконалагодження для
Автоматизованої системи контролю (АСК). Для кожної з цих шести посад Учасник торгів
має надати інформацію про основного та альтернативного кандидата, кожен з яких має
відповідати вимогам щодо досвіду, які зазначені нижче:
Посада

1

Представник підрядника

Загальний
досвід
роботи
[роки]
10

2

Менеджер з проектних робіт

5

3

3

Розробник програмного забезпечення

5

3

4

Інженер з заводських випробувань
програмного забезпечення

5

3

5

Менеджер з будівельних робіт

10

5

6

Інженер з пусконалагодження

10

5

№

Досвід на
аналогічній
роботі
[роки]
5

Мінімальна кількість кандидатів на кожну посаду наступна:
Посада

Мінімальна кількість кандидатів
Основний кандидат Альтернативний кандидат

(f)

Представник підрядника

1

1

Менеджер з проектних робіт

1

1

Розробник програмного забезпечення

1

1

Інженер з заводських випробувань
програмного забезпечення

1

1

Менеджер з будівельних робіт

1

1

Інженер з пусконалагодження

1

1

Критерії щодо Системи управління якістю:
Протягом виконання контракту Учасники торгів повинні мати та обслуговувати Систему
Управління Якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9000 чи аналогічного стандарту.

(g)

Субпідрядники:
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(i) Субпідрядники, що відповідають за Основні Пункти щодо Установок та Обладнання,
Монтажних та інших послуг, мають відповідати критеріям досвіду роботи (ii) та (iii)
та критеріям Системи управління якістю у тій частині, що їх стосується;

Мінімальний спеціальний досвід в основних видах діяльності Учасник може
використовувати кваліфікацію Субпідрядників замість кваліфікації самого
Учасника торгів, за умови, що Учасник торгів може продемонструвати свій
власний досвід у якості головного підрядника, який займався безпосередньо
шеф-наглядом по цій переданій на субпідряд частині на щонайменше двох (2)
нових або реконструйованих Автоматизованих системах контролю (АСК)
безпеки гребель за останні п’ять років за контрактами, які були успішно
виконані та які є аналогічними запропонованим Установкам та Обладнанню,
Монтажним та іншим послугам. Щонайменше одна (1) з цих референцій
повинна включати шеф-нагляд над запропонованим Субпідрядником.
В іншому випадку, кваліфікація Субпідрядників неповинна демонструватися
додатково до кваліфікації самого Учасника Торгів.
(ii) Субпідрядники, частина яких становить більш ніж 25% від Ціни Тендерної
пропозиції, мають відповідати як мінімум 25% вимог фінансових критеріїв (і), (іі) та
(ііі).
(iii) Для кожного з Субпідрядників, які вказані в п. (і) та/або (іі) вище, Учасник торгів
повинен надати Повноваження Виробника із зазначенням того, що Учасник торгів
отримав відповідні повноваження від виробника відповідної техніки або обладнання
або компонентів на поставку або установку цієї одиниці у країні Роботодавця.
Детальний опис цих кваліфікаційних вимог міститься у Тендерному документі.
6. Обсяг робіт в основному включає в себе:






Проектування, поставка, монтаж, налагодження, випробовування та введення в експлуатацію
дистанційних датчиків;
Поставка програмного забезпечення для організації автоматичного та періодичного огляду
внутрішніх та метеорологічних датчиків;
Проектування, поставка, монтаж, налаштування, тестування та введення в експлуатацію
елементної бази та програмного забезпечення збору даних геодезичних датчиків та
інклінометрів;
Поставка технічної документації;
Тренінг персоналу Роботодавця.

7. Зацікавлені учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної документації англійською
мовою після направлення письмової заявки на вказану нижче адресу та після оплати, який не
відшкодовується, в розмірі 270 євро (двісті сімдесят євро) (без урахування банківського збору).
Для резидентів України платіж здійснюється в гривнях відповідно до офіційного курсу валюти
(євро) Національного банку України на дату виставлення рахунку. Такий комплект буде
включати:
a. Одну друковану версію англійською мовою (включаючи креслення)
b. Електронну версію в форматі pdf англійською мовою без креслень (включає
Таблиці цін та Графіки в форматі Excel та Форми Тендерної пропозиції в форматі
MS Word)
c. Електронна версія в форматі pdf українською/російською мовою з кресленнями
(включає Таблиці цін та Графіки в форматі Excel та Форми Тендерної пропозиції
в форматі MS Word)

Друкована версія англійською мовою є єдиною офіційною версією Тендерного документу. У
випадку розбіжностей ця версія превалюватиме.
Платіж здійснюється у вигляді прямого депозиту на будь-який з вказаних нижче рахунків:
Для нерезидентів України (в Євро):
Назва отримувача:
ЄДРПОУ
Назва банку отримувача платежу:
Код SWIFT:
Адреса банку:
Номер рахунку:
Валюта рахунку:
МФО
Банк-посередник:
Код SWIFT:
Адреса банку:
Номер банківського рахунку:

ПрАТ «Укргідроенерго»
20588716
АБ «Укргазбанк»
UGASUAUK
Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
26000924427192
Євро
320478
COMMERZBANK AG
COBADEFF
Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt Am Main, Germany
400886433201

Для резидентів України (в гривневому еквіваленті згідно офіційного курсу валют
Національного Банку України на дату виставлення рахунку):
Назва отримувача:
ЄДРПОУ
Назва банку отримувача платежу:
Код SWIFT:
Адреса банку:
Номер рахунку:
Валюта рахунку:
МФО

ПрАТ «Укргідроенерго»
20588716
АБ «Укргазбанк»
UGASUAUK
Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
26000924427192
Гривня
320478

Вкажіть деталі платежу наступним чином: Платіж за Тендерний Документ № UHE/DKVP/T/7-18
8. Після отримання документального підтвердження оплати збору, що не відшкодовується,
комплект Тендерної документації буде негайно надісланий кур'єрською доставкою; однак,
відправник документації не несе відповідальності за її втрату або доставку із запізненням. Також
буде надіслана електронна версія Тендерної документації. У разі виникнення розбіжностей між
електронною та друкованою версією, превалює друкована версія.

9.

Всі Тендерні пропозиції повинні надаватися разом з Гарантією на Тендерну пропозицію на суму
двадцять тисяч Євро (20.000, 00 EUR) або в її еквіваленті в національній валюті України, за курсом
обміну НБУ на дату видачі Гарантії на Тендерну пропозицію та повинні бути доставлені за
вказаною нижче адресою не пізніше 11:00 (за місцевим часом) 24 липня 2018 року, коли вони
будуть відкриті у присутності представників Учасників торгів, що забажають відвідати цей захід.

10. Потенційні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію щодо придбання тендерної
документації в офісі ПрАТ «Укргідроенерго» в робочий час з 08-00 до 17-00 за місцевим часом.
Адреса ПрАТ «Укргідроенерго»:
Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
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До уваги: Пана Івана Жданова, Пані Жанни Гутіної
ПрАТ "Укргідроенерго"
07300, Вишгород, Київська обл., Україна
Тел: +38 04596 582 54; +38 04596 582 27
Факс: +38 04596 220 07
E-mail: zhdanov@ges.kv.energy.gov.ua; gutina@ges.kv.energy.gov.ua;

