Конкретизоване повідомлення про закупівлю
Запрошення до участі в торгах
Дата: 12 січня 2018 року
Позика ЄБРР № 47947; позика ЄІБ №31.177
ЗУТ №: UHE/TKRE/T/8-17
1.

Дане запрошення до участі в торгах відповідає Загальному повідомленню про закупівлю для даного
проекту, що було опубліковане в Procurement Opportunities:
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170612a.html
Уряд України отримав позики від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рахунок вартості Проекту «Реабілітація
гідроелектростанцій».
Приватне Акціонерне Товариство «Укргідроенерго» цим запрошує підрядників подати свої запечатані
тендерні пропозиції за наступним контрактом, що фінансуватиметься з частини суми цієї позики:
UHE/TKRE/T/8-17 Реконструкція поворотно-лопатевих агрегатів на Кременчуцькій ГЕС

Об’єм робіт включає реконструкцію 2 (двох) гідроагрегатів Кременчуцької ГЕС (2 генератори та 2
турбіни).
Максимальний термін виконання Контракту: максимальна дата завершення Засобів - листопад 2021р.
2. Конкурсні торги за контрактами, що фінансуватимуться за кошти позики Банку є відкритими для
компаній з усіх країн. Кошти позики Банку не будуть використовуватися в цілях 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 Світового Банку на Закупівлю проектування, поставки та
встановлення техніки, виданої в квітні 2008р., переглянутої та виправленої в серпні 2010р. Ця тендерна
документація приведена у відповідність Принципам та правилам закупівель ЄБРР від 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 кваліфікаційним критеріям:
(a)

Критерії правомочності:
(і) Відсутність конфліктів інтересів;
(іі) Відсутність оголошення Банком про неправомочність Учасника торгів;
(ііі) Для державних компаній необхідне дотримання наступних умов: (і) юридична та фінансова
незалежність, (іі) компанія керується принципами комерційного права та (ііі) учасники не є
особами, пов’язаними з Роботодавцем або Позичальником;
(іv) Відсутність неправомочності на основі законів чи державних нормативно-правових актів
держави Позичальника, або на виконання резолюції ради Безпеки ООН.

(b)

Фінансові критерії:
(i) Стабільність фінансового положення Учасника торгів на даний момент та його очікувана
довгострокова прибутковість;
(ii) Середньорічний обіг коштів протягом останніх трьох (3) років повинен складати
щонайменше тридцять сім мільйонів євро (EUR 37.000.000);

(iii) Учасник повинен показати, що в нього є доступ, або що він має у своєму розпорядженні
ліквідні активи, необтяжені реальні активи, кредитні лінії та інші фінансові засоби, достатні
для забезпечення відповідності обсягу руху грошових коштів у зв’язку з будівельномонтажними роботами за контрактом на період тривалістю 12 [дванадцять] місяців, величина
якого за оцінками складає еквівалент як мінімум п‘ятнадцять мільйонів [15 000 000] євро, з
урахуванням зобов’язань Учасника за іншими контрактами. У разі використання здобувачем
іншої валюти ці розрахунки здійснюються на основі обмінного курсу, встановленого
Національним банком України на дату публікації Запрошення до участі в торгах.
(c)

Критерії досвіду роботи:
(і) Загальний досвід роботи за контрактами в якості підрядника, субпідрядника або головного
підрядника протягом щонайменше останніх десяти (10) років з тривалістю діяльності протягом
щонайменше дев’яти (9) місяців щороку у сфері реконструкції гідроагрегатів та будівництва
нових ГЕС;
(іі) Спеціальний мінімальний досвід у таких основних видах діяльності:
1.

Механічне, гідравлічне та електричне проектування великих поворотно-лопатевих
агрегатів (турбіна + генератор);

2.

Виготовлення основних компонентів великих поворотно-лопатевих агрегатів корпусу
статору, магнітного осередку та обмотки статору, полюсів ротору, обіду ротору,
робочого колеса, штанг робочого колеса, маслоприймача, камери та зпрягаючого поясу
робочого колеса;

3.

Демонтаж існуючих великих поворотно-лопатевих агрегатів: генератора, камери
робочого колеса та зпрягаючого поясу, закамерного бетону, робочого колеса;

4.

Збірка великих поворотно-лопатевих агрегатів на об’єкті: генератора, камери
робочого колеса та зпрягаючого поясу, робочого колеса , маслоприймача;

5.

Комплексні випробування великих поворотно-лопатевих агрегатів, включаючи
випробування масштабної моделі;

6.

Дослідна експлуатація та регулювання великих поворотно-лопатевих агрегатів.

(ііі) Спеціальний мінімальний досвід участі протягом останніх десяти (10) років у якості
підрядника, управляючого підрядника або субпідрядника з проектування, поставки та
монтажу нових чи реконструйованих великих поворотно-лопатевих агрегатів (турбіна +
генератор) з такими характеристиками: не більше 100 об/хв., не менше 13 кВ, не менше 50
МВт щонайменше на трьох (3) різних великих поворотно-лопатевих агрегатах (турбіна +
генератор), які були успішно завершені, та є аналогічними запропонованій Техніці та
Послугам з монтажу.
Аналогічність основується на фізичних розмірах, складності, методах /технології або інших
характеристиках, описаних у відповідних Тендерних документах.
(d)

Невиконання робіт за Контрактом у хронології:
В Учасника торгів чи будь-якого партнера ОКА не має бути багаторазових судових розглядів
та/або арбітражних проваджень, рішення в котрих винесені не на користь Учасника торгів або
будь-якого партнера ОКА, протягом останніх 3 (трьох) років.
Таке рішення приймається тільки на підставі повністю врегульованих суперечок або судових
розглядів. Повністю врегульований спір або судовий розгляд - це суперечка або розгляд,
врегульовані за допомогою порядку вирішення спорів, встановленого в договорі, і вичерпання
всіх можливостей учасника торгів до подачі апеляцій до судових інстанцій.
Процент рішень арбітражу чи суду проти заявника чи індивідуального члена ОКА (об’єднання
компаній або асоціації) не повинен перевищувати 25% від загальної кількості рішень.

(e)

Критерії щодо Системи Управління Якістю:
Протягом виконання контракту Учасники торгів повинні мати та обслуговувати Систему
Управління Якістю відповідно вимогам стандарту ISO 9000 чи аналогічному.

(f)

Персонал:
Учасник торгів має запропонувати відповідним чином підготовлений персонал для наступних
посад: Представник Підрядника, Менеджер з проектування механічної частини, Менеджер з
проектування електричної частини, Інженер з заводської зборки та випробувань механічної
частини, Інженер з заводської зборки та випробувань електричної частини, Менеджер з
будівельно-монтажних робіт та Інженер-пусконалагоджувальник. Для кожної з цих семи посад
Учасник торгів має надати інформацію про основного та альтернативного кандидата, кожен з
яких має відповідати вимогам щодо досвіду, які зазначені нижче:
Посада

№
1
2
3
4
5
6
7

Представник Підрядника
Менеджер з проектування механічної частини
Менеджер з проектування електричної частини
Інженер із заводської зборки та випробувань
механічної частини
Інженер із заводської зборки та випробувань
електричної частини
Менеджер з будівельно-монтажних робіт
Інженер-пусконалагоджувальник

Загальний досвід
роботи [роки]
10
15
15
10

Досвід на аналогічній
роботі [роки]
5
10
10
5

10

5

15
10

10
5

Мінімальна кількість кандидатів на кожну посаду:
№

Посада

Мінімальна кількість кандидатів
Основний
Альтернативний
кандидат
кандидат
1
1
1
1

1
2

Представник Підрядника
Менеджер з проектування механічної частини

3

1

1

1

1

1

1

6

Менеджер з проектування електричної частини
Інженер із заводської зборки та випробувань
механічної частини
Інженер із заводської зборки та випробувань
електричної частини
Менеджер з будівельно-монтажних робіт

1

1

7

Інженер-пусконалагоджувальник

1

1

4
5

(g) Субпідрядники:
(i)

Субпідрядники, що відповідають за Основні Пункти Техніки та Монтажних послуг мають
відповідати критеріям досвіду роботи (ii) (iii) та (iv) та критеріям Системи управління якістю для
частини, до якої вони відносяться;
Кваліфікацію Субпідрядників можна замінити Кваліфікацією самого Учасника торгів на
відповідну частину, якщо Учасник торгів може продемонструвати власний досвід у якості
управляючого підрядника, який займався безпосередньо контролем цієї частини за субпідрядом
щонайменше трьох (3) нових поворотно-лопатевих агрегатів або поворотно-лопатевих агрегатів,
які були реконструйовані, протягом останніх десяти (10) років, які було успішно виконано і які
повинні бути аналогічними до запропонованої Техніки та Послуг з монтажу. Щонайменше одна (1)
з таких рекомендацій повинна включати контроль запропонованого Субпідрядника.
В іншому випадку кваліфікацію Субпідрядників необхідно надавати на додаток до кваліфікації
самого Учасника торгів.

(ii) Субпідрядники, частина яких становить більш ніж 25% від Ціни Тендерної пропозиції, мають
задовольнити як мінімум 25% вимог фінансових критеріїв (іі) та (ііі).
(iii) Субпідрядники, вказані в п. (і) та (іі) вище, мають надати Повноваження виробника, в якому
вказано, що Учасник торгів отримав відповідні повноваження від виробника відповідної техніки
або обладнання або компонентів для поставки або установки цієї одиниці в країні Роботодавця.
Дані кваліфікаційні вимоги представлені детальніше у Тендерному документі.

6. Зацікавлені учасники торгів можуть придбати повний комплект Тендерної документації на англійській
мові після направлення письмової заявки на нижче вказану адресу та після оплати збору, який не
відшкодовується в розмірі 560 Євро (п’ятсот шістдесят Євро) (без урахування банківського збору).
Даний комплект буде включати:
a. Друковану версію на англійській мові (включаючи креслення)
b. Електрону версію в форматі pdf на англійській мові без креслень (Таблиці цін, Графіки
реалізації в форматі MS Excel та Форми Тендерної пропозиції в форматі MS Word)
c. Електрона версія в форматі pdf на українській або російській мові з кресленнями (Таблиці цін,
Графіки реалізації в форматі MS Excel та Форми Тендерної пропозиції в форматі MS Word)
Друкована версія на англійській мові являється єдиною офіційною версією Тендерного документу. У
випадку розбіжностей превалює англомовна версія.
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/TKRE/T/8-17
7. На вимогу документи будуть негайно направлені кур’єром. Без будь-якої відповідальності за втрату або
несвоєчасну доставку.
8. Тендерні пропозиції повинні бути доставлені за нижче вказаною адресою не пізніше 11:00 годин (за
місцевим часом) 10 квітня 2018 року, де вони будуть відкриті у присутності представників Учасників
торгів, що виразили бажання відвідати цей захід.
9. Потенційні Учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію щодо купівлі 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»
До уваги: Пані Жанни Гутіної, Пана Івана Жданова
ПрАТ «Укргідроенерго»
07300, Вишгород, Київська обл., Україна
Тел: +38 04596 582 27
Факс: +38 04596 220 07
E-mail: gutina@ges.kv.energy.gov.ua; zhdanov@ges.kv.energy.gov.ua

