ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ
УКРАЇНА
ПРОЕКТ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКІ КОРИДОРИ / ЄВРОПЕЙСЬКІ ДОРОГИ УКРАЇНИ ІІ
БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ РОЗВ’ЯЗОК НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ M05 КИЇВ –
ОДЕСА І M06 КИЇВ – ЧОП: ЛОТ 1, M05 КИЇВ – ОДЕСА: КМ 15+390; ЛОТ 2, M05 КИЇВ –
ОДЕСА: КМ 21+847; ЛОТ 3, M06 КИЇВ – ЧОП: КМ 21+767
Це Запрошення до участі в торгах випущене згідно Загального повідомлення про закупівлі в рамках
даного Проекту, опублікованого на веб-сайтах ЄБРР і Офіційного журналу Європейського союзу
(OJEU) в розділі Повідомлення про закупівлі (www.ebrd.com), від 16 квітня 2019 року з подальшими
оновленнями.
Державне агентство автомобільних доріг України (далі – Замовник) планує використати частину коштів
кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (далі – ЄБРР) та Європейського інвестиційного
банку (далі – ЄІБ) (разом далі – Банки) в рамках Проектів Пан’європейські коридори / Європейські
дороги України ІІ.
Замовник запрошує підрядників подати запечатані тендерні пропозиції на реалізацію контракту з
Будівництва транспортних розв’язок на автомобільних дорогах М05 Київ – Одеса і
М06 Київ - Чоп, за лотами, що фінансуватимуться з коштів кредитів Банків:




Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 1,
км 15+390;
Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 2,
км 21+847;
Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M06 Київ –Чоп: Лот 3,
км 21+767

Термін завершення робіт – 730 днів.
Період відповідальності за дефекти – 730 днів.
Тендерні пропозиції можна подавати на більш ніж один лот. По кожному лоту надається окрема цінова
пропозиція. Тендерні пропозиції на більш ніж один лот можуть містити знижки, які будуть враховані
при порівнянні пропозицій.
У торгах на роботи, що фінансуються з коштів кредитів Банків, можуть брати участь фірми з будь-яких
країн.
Для проходження кваліфікації на присудження лотів Учасник повинен відповідати мінімальним
кваліфікаційним критеріям, які включають таке:
 Історія невиконання контрактів і/або вирішення спорів не на користь Учасника або будь-якого
партнера СП може привести до відхилення його тендерної пропозиції.
 Учасник повинен мати середньорічний будівельний оборот в якості головного підрядника
(визначається як сума рахунків за виконані роботи та роботи, які ще виконуються) протягом
останніх п’яти років (2014-2018 рр.) в розмірі:
 Лот 1: еквівалент 4 000 000 євро;
 Лот 2: еквівалент 6 000 000 євро;
 Лот 3: еквівалент 4 500 000 євро.

 Учасник повинен продемонструвати наявність доступу до або наявність ліквідних активів,
необтяжених нерухомості, кредитних ліній та інших фінансових засобів, що дозволяють залучити
потік грошових коштів для будівництва лоту протягом 4 (чотирьох) місяців в розмірі,
еквівалентному не менше 1 000 000 євро для Лоту 1; 1 500 000 євро для Лоту 2; 1 000 000 євро для
Лоту 3, з врахуванням зобов’язань учасника за іншими контрактами. Необхідно надати баланси за
останні 5 (п’ять) років (2014-2018), що пройшли аудит, а також прогнозовані дані на 2019-2020 рр.,
підготовлені на основі поточних контрактних зобов’язань і запланованих обсягів робіт, і
продемонструвати стабільність фінансового стану учасника та довгострокову прибутковість. У разі
необхідності Замовник залишає за собою право уточнювати інформацію у банків Учасників.
 Учасник торгів повинен мати кошти, що вільні від поточних зобов’язань та / або не входять в оплату
за контрактами, присудження яких очікується. У випадку, якщо є серйозна затримка у виконанні
Підрядником робіт за поточними контрактами, Замовник, щоб визначити здатність Учасника
задовільно виконати Контракт, залишає за собою право запитувати детальну інформацію. Підрядник
надає інформацію про поточні зобов’язання і очікувані присудження контрактів. Замовник має право
відхилити тендерну пропозицію, якщо розмір зобов’язань, що підлягають виконанню, разом з
Контрактом перевищує середньорічний будівельний оборот Учасника за останні 5 (п’ять) років
(2014-2018) в 1,2 рази.
 Учасник торгів повинен продемонструвати наявність успішного досвіду робіт в якості підрядника (у
будь-якій ролі) у виконанні щонайменше 3 (трьох) контрактів, кожний з вартістю робіт, що
виконуються Учасником, не менше ніж еквівалент:
ВАРІАНТ 1– щонайменше 3 (три) контракти для кожного лоту:
Лот 1 – 4 500 000 євро кожний контракт;
Лот 2 – 6 500 000 євро кожний контракт;
Лот 3 – 5 000 000 євро кожний контракт;
або
ВАРІАНТ 2 – менше 3 (трьох) контрактів для кожного лоту:
Лот 1 – 13 500 000 євро загальна вартість;
Лот 2 – 19 500 000 євро загальна вартість;
Лот 3 – 15 000 000 євро загальна вартість,
що були успішно і суттєво завершені за останні 5 (п’ять) років (2014-2018) і є аналогічними
пропонованому контракту.
 Учасник торгів повинен продемонструвати наявність успішного досвіду робіт в якості головного
підрядника (лідируючого партнера СП) у виконанні щонайменше 5 (п’яти) контрактів, кожний з
вартістю не менше ніж еквівалент:
ВАРІАНТ 1– щонайменше 5 (п’ять) контрактів для кожного лоту:
Лот 1 – 5 000 000 євро кожний контракт;
Лот 2 – 7 000 000 євро кожний контракт;
Лот 3 – 6 000 000 євро кожний контракт;
або
ВАРІАНТ 2 – менше 5 (п’яти) контрактів для кожного лоту:
Лот 1 – 25 000 000 євро загальна вартість;

Лот 2 – 35 000 000 євро загальна вартість;
Лот 3 – 30 000 000 євро загальна вартість,
що були успішно і суттєво завершені за останні 5 (п’ять) років (2014-2018).
Якщо Учасник подає пропозицію на більш ніж один лот, то він має відповідати сукупним вимогам
спеціального досвіду в залежності від обраних лотів.
 Також Учасник торгів повинен продемонструвати спеціальний досвід у таких ключових видах робіт
за останні 5 (п’ять) років (2014-2018):
Лот 1 (за будь-яких 12 місяців поспіль):
1 Укладання щебеневої основи
2 Укладання асфальтобетонного покриття
3 Будівництво штучних споруд
автомобільних доріг з монолітного
залізобетону,
в т.ч. із попередньо напруженої
прогонової будови
4 Земляні роботи

13 000 м2
14 000 м2
4 000 м3
вкл.
1 700 m3
20 000 m3

Лот 2 (за будь-яких 12 місяців поспіль):
1 Укладання щебеневої основи
2 Укладання асфальтобетонного покриття
3 Будівництво штучних споруд
автомобільних доріг з монолітного
залізобетону,
в т.ч. із попередньо напруженої
прогонової будови
4 Земляні роботи

40 000 м2
55 000 м2
3 500 м3
вкл.
1 800 м3
90 000 м3

Лот 3 (за будь-яких 12 послідовних місяців поспіль):
1 Укладання щебеневої основи
2 Укладання асфальтобетонного покриття
3 Будівництво штучних споруд
автомобільних доріг з монолітного
залізобетону,
в т.ч. із попередньо напруженої
прогонової будови
4 Земляні роботи

14 000 м2
15 000 м2
3 300 м3
вкл.
1 100 м3
60 000 м3

 Учасник повинен забезпечити наявність кваліфікованого персоналу відповідно до вимог Тендерної
документації.
 Учасник повинен забезпечити наявність достатньої кількості техніки та обладнання відповідно до
вимог Тендерної документації тощо.

Повний комплект Тендерної документації є безкоштовним і доступний у форматі PDF англійською
мовою за запитом Замовнику. Тендерну документацію можна отримати, звернувшись з офіційним
запитом на електронну пошту: mail@ukrdorinvest.gov.ua.
Форма офіційного запиту доступна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1hrrouiCJfoJHd29E8Dpa4DRBjE-AJEms/view?usp=sharing
Всі Учасники торгів мають надати Забезпечення Тендерної пропозиції в розмірі:




ЛОТ 1: 110 000 ЄВРО;
ЛОТ 2: 150 000 ЄВРО;
ЛОТ 3: 120 000 ЄВРО

або в еквіваленті в іншій конвертованій валюті.
Забезпечення Тендерної пропозиції має бути видане надійним банком, прийнятним для Замовника, з
кредитним рейтингом не нижче [BB-] (Standard & Poor’s і/або Fitch) або [Ba3] (Moody’s).
Відсутність Забезпечення Тендерної пропозиції є підставою для відхилення Тендерної пропозиції.
Правила закупівель, що застосовуються: Політики і правила закупівель Банку, доступні за посиланням:
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/policies-and-rules.html.
Тендерні пропозиції необхідно надати до 14:00 (за Київським часом) 12 березня 2020 року на адресу:
До уваги: Олександра Кубракова, Голови
Адреса: вул. Фізкультури, 9, Актовий зал
Місто: Київ, Індекс: 03150
Країна: Україна
Тел: +38 044 287-52-00; +38 044 287-70-60
Факс: +38 044 287-41-18; +38 044 287-70-60
E-mail: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua
Після кінцевого терміну подачі, Ваша Тендерна пропозиція буде розкрита в присутності Вашого (-их)
представника (-ів).
Додаткову інформацію щодо Тендерної документації можна отримати за адресою:
До уваги: Олени Криворучко, Директора ДП «Укрдорінвест»
Адреса: вул. Антоновича, 51, каб. 706
Місто: Київ, Індекс: 03680
Країна: Україна
Тел / факс: +38 044 287 70 60
E-mail: mail@ukrdorinvest.gov.ua

