ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ
на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ – Харків –
Довжанський внаслідок припинення дії контрактів на ділянках км 210+000 –
км 220+782, км 228+000 – км 239+317, км 258+00 – км 275+000, км 282+000 – км 300+550,
км 300+550 – км 323+000, км 329+050-км 333+250
Державне агентство автомобільних доріг України (далі – Замовник) планує
використати частину коштів кредиту Світового банку (далі – Банк) в рамках Другого проекту
покращення доріг і безпеки руху на виконання робіт на автомобільної дороги М-03 Київ –
Харків – Довжанський внаслідок припинення дії контрактів на км 210+000 – км 220+782,
км 228+000 – км 239+317, км 258+00 – км 275+000, км 282+000 – км 300+550, км 300+550 –
км 323+000, км 329+050-км 333+250
Замовник запрошує учасників, які відповідають необхідним критеріям, до подачі їхніх
тендерних пропозицій у запечатаному вигляді на виконання вищевказаних робіт.
Для проходження кваліфікації на присудження контракту учасник повинен
відповідати мінімальним кваліфікаційним критеріям вказаним у Розділі ІІІ – Критерії оцінки
і кваліфікації Тендерної документації, зокрема:
1. Критерії правомочності:
a) Відсутність конфлікту інтересів;
b) Учасник торгів не був проголошений Банком як неправомочний;
c) Для державних компаній необхідне дотримання наступних умов: (і) юридична та
фінансова незалежність, (іі) компанія керується принципами комерційного права та
(ііі) не є установою, залежною від Замовника або Позичальника;
d) Учасник торгів не був виключений актом виконання резолюції Ради безпеки ООН.
2. Наявність історії невиконання контрактів та/або вирішення спорів не на користь Учасника
або будь-якого партнера СП призведе до відхилення тендерної пропозиції.
3. Учасник торгів повинен продемонструвати середньорічний будівельний оборот в сумі 135
мільйонів доларів США в якості головного підрядника (визначається як загальна сума
платежів за виконані контракти та/або контракти на стадії реалізації) протягом останніх
п’яти років (2012 – 2016 рр.).
4. Учасник повинен продемонструвати доступ до або наявність ліквідних активів,
необтяженої нерухомості, кредитних ліній та інших фінансових засобів, достатніх для
відповідності вимогам будівельного грошового потоку в сумі 30 мільйонів доларів США для
цілей контракту (контрактів) та вільній від інших зобов’язань Учасника. Необхідно також

надати баланси за останні п’ять (2012 – 2016) років, що пройшли незалежний аудит за
міжнародними стандартами, і демонструють стабільність фінансового стану Учасника та
довгострокову прибутковість. В разі необхідності, Замовник залишає за собою право на
уточнення з банками учасників.
5. Учасник повинен продемонструвати наявність досвіду принаймні за останні п’ять років
(2012-2016 рр.) виконання будівельних контрактів у ролі головного підрядника, які були
успішно та істотно завершені: щонайменше два (2) контракти мінімальною вартістю 48 млн.
доларів США кожен і принаймні один (1) контракт мінімальною вартістю 96 млн. доларів
США.
6. Учасник повинен продемонструвати мінімальний досвід виконання наступних обсягів
робіт за ключовими видами робіт протягом останніх 5 років (2012 – 2016 рр.):
a) влаштування основи з щебенево-піщаної суміші: 1 000 000 м2;
b) влаштування асфальтобетонного покриття: 1 500 000 м2;
c) земляні роботи: 600 000 м3.
7. Учасник повинен представити кваліфікований персонал відповідно до вимог тендерної
документації:

1

Керівник проекту

20

Досвід роботи
на аналогічній
позиції
(років)
15

2

Інженер з дорожньому полотну

15

10

3

Інженер з мостів

10

7

4

Інженер з будівельних матеріалів

10

7

5

Інженер з контролю якості

10

7

6

Спеціаліст з соціальних та екологічних питань

10

5

№.

Позиція

Загальний
досвід роботи
(років)

8. Учасник повинен продемонструвати наявність основного обладнання достатньої
потужності відповідно до вимог тендерної документації:
№
1.
2.
3.
4.

Типи і характеристики обладнання
Асфальтобетонний завод
100 тон/год
Устаткування для укладання асфальту (Асфальтоукладач) (загальна
площа основи і шарів зносу)
160 тон/год
Бетонозмішувальна установка
40 тон/год
Катки

Контракт 1
3 шт.
3 шт.
2 шт.
70 шт.

5.

6.
7.
8.
9.

Крани:
Вантажопідйомність – 15 т
Вантажопідйомність – 45 т
Для земляних робіт:
Катки
Автогрейдери
Екскаватори
12-20 тонні самоскиди

8 шт.
2 шт.
15 шт.
15 шт.
16 шт.
75 шт.

9. Деталі критеріїв посткваліфікації доступні у відповідному розділі тендерної документації.
10.

Повний комплект тендерної документації надається безплатно у форматі PDF

англійською або/та російською мовами за запитом Замовнику. Зацікавлені компанії можуть
отримати

тендерну

документацію

за

офіційним

запитом

на

електронну

адресу

mail@ukrdorinvest.gov.ua. Форму офіційного запиту можна завантажити тут.
Всі пропозиції повинні включати Забезпечення тендерної пропозиції в сумі 1 200 000
доларів США. Відсутність Забезпечення тендерної пропозиції призведе до дискваліфікації.
Тендерні пропозиції необхідно доставити за вказаною нижче адресою до 13:00 (за Київським
часом) 15 червня 2017 року.
До уваги: В. о. Голови Славоміра Новака
Адреса: вул. Фізкультури, 9, Актова зала
Місто: Київ
Індекс: 03150
Країна: Україна
Тел.: +38 044 287-60-00; +38 044 287-70-60
Факс: +38 044 287-41-18; +38 044 287-70-60
Електронні адреси: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua mail@ukrdorinvest.gov.ua
Пропозиції будуть відкриті в присутності представників учасників після кінцевого
терміну подачі.
Потенційні учасники можуть отримати додаткову інформацію про тендерну
документацію за адресою:
До уваги: Голови Групи управління проектами Олени Криворучко
Адреса: вул. Антоновича, 51, офіс 706
Місто: Київ
Індекс: 03150
Країна: Україна
Тел./Факс: +38 044 287 70 60
Електронна адреса: mail@ukrdorinvest.gov.ua

INVITATION TO BIDDERS
Works for capital repair of M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskyy road following contracts
termination on the sections: km 210+000 – km 220+782, km 228+000 – km 239+317,
km 258+00 – km 275+000, km 282+000 – km 300+550, km 300+550 – km 323+000,
km 329+050 – km 333+250
The State Road Agency of Ukraine (hereinafter “the Employer”) intends to utilize a portion
of loan from the World Bank (hereinafter “the Bank”) under the Second Roads and Safety
Improvement Project (RSIP 2) for works on M-03 Kyiv – Kharkiv – Dovzhanskyy road following
contracts termination on the sections: km 210+000 – km 220+782, km 228+000 – km 239+317,
km 258+00 – km 275+000, km 282+000 – km 300+550, km 300+550 – km 323+000, km 329+050 –
km 333+250
The Employer invites sealed bids from eligible bidders for abovementioned works.
In order to pass qualification for the award, the Bidder must meet minimal qualification
criteria specified in Section III – Evaluation and Qualification Criteria of the Bidding documents,
including:
1. Eligibility Criteria:
a) No conflicts of interests;
b) Not having been declared ineligible by the Bank;
c) Government-owned entity should adhere to the following requirements: (i) be legally and
financially autonomous, (ii) operate under commercial law and, (iii) not be an agency dependant of the
Employer or the Borrower;
d) Not having been excluded by an act of compliance with UN Security Council resolution.
2. Non-performance of a contract and/or dispute resolution against the Bidder or a member of JV
will result in disqualification of Bid proposal.
3. The Bidder as a prime contractor should also demonstrate minimum average annual construction
turnover of USD 135 million (calculated as total certified payments received for contracts in
progress and/or completed) within the last 5 years (2012 – 2016).
4. The Bidder should demonstrate it has access to, or has available liquid assets, unencumbered real
assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the construction cash flow
requirements estimated as USD 30 million for the purposes of the subject contract(s) and net of the
Bidder’s other commitments. The audited balance sheets for the last 5 years (2012 – 2016) shall be
submitted and must demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position and
indicate its prospective long-term profitability. If so required, the Employer reserves the right for
the banks’ clarification.

5. The Bidder should demonstrate experience of the prime contractor for at least the last 5 years
(2012-2016) in construction contracts, which have been satisfactorily and substantially completed:
at least two (2) contracts, each of minimum value USD 48 million; and at least one (1) contract of
minimum value USD 96 million.
6. The Bidder should demonstrate experience in the following key activities with the minimum
scopes of works successfully completed within the last 5 years (2012 – 2016) as follows:
a) arrangement of the base made of optimal crushed stone-sandy mixture: 1 000 000 m2;
b) laying of asphalt-concrete pavement: 1 500 000 m2;
c) earthworks: 600 000 m3.
7. The Bidder should demonstrate it has the personnel that meet ITB requirements as follows:
№.

Position

Total work
experience
(years)
20

Similar work
experience
(years)
15

1

Project Manager

2

Road Paving Engineer

15

10

3

Bridge Engineer

10

7

4

Road Construction Materials Engineer

10

7

5

Quality Control Engineer

10

7

6

Social and Environment Specialist

10

5

8. The Bidder should demonstrate it has the minimum required number of the key equipment in
accordance with ITB requirements:
№

Equipment type and Characteristics

Contract 1

1.

Bitumen mixing plant
100 tons/hour

3 no.

2.

Pavement laying train (Paver) (total area of base & wearing courses)
160 tons/hour

3 no.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Concrete mixing plant
40 tons/hour
Compaction rollers
Cranes:
capacity – 15 t
capacity – 45 t
Earthworks:
Compactors
Motorgraders
Excavators
Tip-trucks 12-20 t capacity

2 no.
70 no.
8 no.
2 no.
15 no.
15 no.
16 no.
75 no.

9. The details of the post-qualification criteria are available in the respective section of Biding
Documents.
10. A complete set of Bidding Documents is free of charge and available in the PDF format in
English or/and Russian version upon request to the Employer. The Bidding Documents may be
obtained by the interested Participants through the official request to the following e-mail address:
mail@ukrdorinvest.gov.ua. The form of official request can be downloaded here.
All proposals should include Bid Security in amount of 1 200 000 USD. Insecurity will
result in disqualification of Bid proposal. Bid proposals should be delivered to the address below
before 13:00 (Kyiv time) on June 15, 2017:
Attn: Slawomir Nowak, Acting Head
Address: 9 Fizkultury Str., Assembly Hall
City: Kyiv
Postal code: 03150
Country: Ukraine
Tel: +38 044 287-60-00; +38 044 287-70-60
Fax: +38 044 287-41-18; +38 044 287-70-60
E-mail: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua mail@ukrdorinvest.gov.ua
Following the submission deadline bid proposals will be opened in the presence of
participants’ representatives.
Interested and eligible Bidders may obtain further information about Bidding documents at
the address below:
Attn: Olena Kryvoruchko, Head of PIU
Address: Antonovycha Str., 51, Office 706
City: Kyiv
Postal code: 03150
Country: Ukraine
Tel/Fax: +38 044 287 70 60
E-mail: mail@ukrdorinvest.gov.ua

