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ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗОЦП)

Всім зацікавленим компаніям

ДАТА: 04.08.2020
НОМЕР: 151-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP

Шановний пане/Шановна пані:

Просимо Вас подати свою цінову пропозицію щодо виконання будівельних робіт по
облаштуванню місць зупинок Мобільних ЦНАП в Донецькій та Луганських областях, як детально
описано у Додатку 1 цього ЗОЦП. Готуючи свою цінову пропозицію, будь ласка, керуйтеся формою,
наведеною в Додатку 2 до цього листа.
Цінові пропозиції можуть бути подані не пізніше 23:59 18.08.2020 електронною поштою,
за наступною адресою:
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй
tenders.ua@undp.org
Відділ закупівель ПРООН
Цінові пропозиції, які подаються електронною поштою, повинні обмежуватися наступним
чином: максимальний розмір 25 Мб, відсутність вірусів та не більше 5 електронних відправлень.
Вони не повинні містити жодної форми вірусів або пошкодженої інформації, в противному випадку
відповідні цінові пропозиції відхиляються.
Ви несете відповідальність за забезпечення того, аби Ваша цінова пропозиція надійшла на
зазначену вище адресу не пізніше кінцевого терміну. Цінові пропозиції, отримані ПРООН після
зазначеного вище кінцевого терміну, незалежно від причини, не розглядаються з метою оцінки.
Якщо Ви подаєте свою цінову пропозицію електронною поштою, будь ласка, переконайтеся в тому,
що вона підписана та наведена у форматі .pdf, не містить жодних вірусів або пошкоджених файлів.
Будь ласка, візьміть до уваги, наступні вимоги та умови щодо поставки вищеназваного
товару/вищеназваних товарів: [перевірте умову, яка застосовується до цього ЗОЦП, видаліть
весь рядок, якщо умова не застосовна до товарів, що закуповуються]
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Умови поставки
[ІНКОТЕРМС 2020]
(Будь ласка, зв'яжіть це із
прайс-листом)
Митне очищення, за
потреби, здійснюється:
Точна адреса/точні адреси
місця/місць доставки (якщо
декілька, вкажіть всі)

Не застосовується
Не застосовується
21 об’єкт в Луганській та Донецькій областях підконтрольних
Уряду України. Детальні адреси в ТЗ Додаток 1
Не застосовується

Бажаний для ПРООН
експедитор, за наявності
Розподіл товарнотранспортних документів
(за використання послуг
експедитора)
Остання очікувана дата та
термін поставки (якщо
строк поставки перевищує
наведений в цьому рядку,
ПРООН може відхилити
пропозицію)
Графік поставки

Не застосовується

Впродовж 5 місяців

☒Вимагається
☐Не вимагається
Не застосовується

Вимоги до упаковки
Не застосовується
Вид транспорту
Бажана
валюта Цінової пропозиції1
Податок на додану вартість
на Цінову пропозицію

Необхідне післяпродажне
обслуговування
Кінцевий термін подання
Цінової пропозиції

☒Долари Сполучених Штатів Америки
☐Євро
☒Місцева валюта: гривня
☒ Цінова пропозиція повинна включати ПДВ та інші застосовні
непрямі податки
☐ Цінова пропозиція не повинна включати ПДВ та інші
застосовні непрямі податки
У відповідності до умов Технічної специфікації. Додаток 1
Час завершення робочого дня, 18.08.2020 та 23:59 ( Київський
час)

Місцеві постачальники повинні дотримуватися всіх застосовних законів щодо ведення бізнесу у іншій
валюті. Якщо пропозиція наведена у іншій валюті, ніж заявлена у вимогах, така валюта конвертується у
бажану валюту ПРООН виключно на основі операційного обмінного курсу ООН, що діє на момент видачі
ПРООН Замовлення на придбання.
1
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Всі документи, в тому числі
каталоги, інструкції та
керівництва з експлуатації
мають бути складені цією
мовою
Документи, які необхідно
подати

☒ Англійська
☐ Французька
☐ Іспанська
☒ Інші варіанти Українська або російська
☒ Належним чином заповнені форми, як передбачено у Додатку
2 та у відповідності із переліком вимог у Додатку 1;
☒ Сертифікати якості (ISO і т.і.) у разі наявності;
☒ Останнє свідоцтво про реєстрацію підприємства;
☒ Остання довідка про сплату податків, видана податковим
органом країни;
☒ профіль організації (Будівельна компанія з діючою
реєстрацією (для українських компаній - реєстрація повинна бути
отримана на території контрольованої урядом України).
☒ Пропозиції учасника заповнені у форматі згідно п.9 .
☒ Завірена копія Ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури.
☒ Завірені копії фінансових документів, що підтверджують
мінімальний річний оборот за будь-які 2 роки в період з 2017 по
2019 рр
☒ Заповнений Перелік обсягів робіт і матеріалів до цього
Технічного завдання.
☒ Принаймні 2 рекомендаційні листи компанії від попередніх
замовників, що відображають характер реалізованих проектів, їх
результати та роль заявника;
☒ Фінансова пропозиція

Строк дії Цінових
пропозицій, починаючи з
дати подання

Часткові Цінові пропозиції

☒ Письмова заява про те, що компанія не включена до переліку
Ради Безпеки ООН 1267/1989, до Переліку Відділу закупівель ООН
або до інших переліків неприйнятних постачальників ООН;
☒ Резюме ключового персоналу
☒ Звіт про річний оборот за будь-які 2 роки протягом 2017 по 2019
рік
☒ Принаймні 2 позитивних відгуки від попередніх замовників
☒ 60 днів
☐ 90 днів
☐ 120 днів
За виключних обставин, ПРООН може звернутися до
Постачальника із запитом про продовження строку дії цінової
пропозиції на більший період часу, ніж початково вказаний у
цьому ЗОЦП. Після цього особа, що подає Пропозицію,
підтверджує таке продовження строку у письмовій формі,
жодним чином при цьому не змінюючи Цінову пропозицію.
☐ Не дозволяються
☒ Дозволяються
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Умови оплати2

Неустойка

☐ 100% після завершення поставки товарів
☒ Інші варіанти
- Передплата (не повинна перевищувати 20% від
загальної суми контракту, або 30,000 доларів США, в
залежності від того, що менше) може бути розглянута,
якщо дана вимога чітко відображена в пропозиції.
Платіж може бути здійснений після підписання
контракту.;
- 70% від загальної вартості договору буде сплачено
поетапно, з врахуванням суми авансового платежу на
основі фактично виконаних робіт Підрядником за
кожен місяць (Акти виконаних робіт щодо будь-якої
секції або частини Робіт мають бути затвердженні
представником технічного нагляду та представником
Проекту та надані не пізніше 5 днів наступного за
звітним місяця).
- 10% від загальної вартості договору (остаточний
рахунок) буде сплачено на основі фактично виконаних
робіт Підрядником шляхом підписання Акту прийомупередачі виконаних робіт представниками ПРООН,
Виконавцем та власником об’єкту.
Відповідно до пункту 45 Загальних умов, як компенсація шкоди
через затримку у виконанні робіт встановлюється пеня у розмірі
0,5% від ціни Контракту за кожен день затримки до фактичного
закінчення робіт, з максимальною сумою у 10% від вартості
контракту без шкоди будь-яким іншим засобам правового
захисту, викладеним в контракті. Наступні заходи: розірвання
Контракту.
У випадку суворих погодних умов та неможливості виконання
зовнішніх робіт, за взаємною згодою Сторони в письмовій формі
домовляються про зміни термінів виконання.

ПРООН віддає перевагу тому, аби не сплачувати аванс після підписання контракту. Якщо постачальник
наполягає на авансовій оплаті, вона обмежується виключно сумою, яка складає до 20% від зазначеної
загальної ціни. Для авансової оплати більшої частки або суми у 30 000 доларів США чи вище, ПРООН
вимагає подання постачальником банківської гарантії або банківського чеку з виплатою ПРООН на таку ж
суму, як авансовий платіж, зроблений ПРООН на користь постачальника.
2
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Критерії оцінки
[перевірте всі застосовні]

☒ Відповідність технічним вимогам/повне дотримання вимог та
найнижча ціна3
Адміністративні вимоги:
 Пропозиції мають бути подані у встановлений термін;
 Пропозиції повинні відповідати зазначеному терміну дії
пропозиції;
 Пропозиція повинна бути підписана уповноваженою
особою;
 Пропозиції містять запитувану документацію компанії /
організації, як зазначено вище у розділі «Документи для
подання»
Технічні вимоги:
 Будівельна компанія з діючою реєстрацією (для
українських компаній - реєстрація повинна бути отримана
на території контрольованої урядом України).
 Мінімальний річний оборот за останні 3 роки в період з
2017 по 2019рр: USD 100,000.00
 Мінімум 3 роки в проектах аналогічного характеру.
 Мінімум 3 проекти аналогічного характеру виконані за
останні 5 років.
 Наявність ліцензії на запитувані роботи, засновані на
технічній документації: Ліцензія на здійснення діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.(БУДІВЕЛЬНІ
ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних,
монтаж електротехнічних пристроїв, зведення металевих
конструкцій).
 Наявність відповідного обладнання і механізмів.
 Наявність кваліфікованого технічного персоналу для
виконання робіт (для електротехнічного персоналу –
група з електробезпеки не нижче 4ої);
 Принаймні 2 рекомендаційні листи компанії від
попередніх замовників, що відображають характер
реалізованих проектів, їх результати та роль заявника
☒ Повне прийняття ЗП/Загальних положень та умов
контрактів [це обов'язковий критерій, який не можна
видаляти, незалежно від характеру необхідних послуг]

ПРООН укладає контракт:

☒ Тільки з одним постачальником
☐ З одним або більше Постачальників

ПРООН зберігає за собою право не укладати контракт з компанією, в пропозиції якої міститься
найнижча ціна, якщо встановлено, що друга пропозиція із найнижчою ціною серед тих пропозицій, що
відповідають заявленим вимогам, є значно кращою, а зазначена в ній ціна вище найнижчої ціни відповідної
пропозиції не більше ніж на 10%, а також якщо ця різниця в ціні може бути в достатньому обсязі
перекрита за рахунок бюджету. Термін «значно краща», який використовується в цьому положенні,
означає пропозиції, які перевершують попередньо визначені вимоги, встановлені у специфікації.
3
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☐ Загальна комбінація найнижчих цін за всіма лотами, виходячи
з різних комбінацій присудження контрактів.
☐ У разі, якщо за будь-яким лотом отримано тільки одну
технічно відповідну пропозицію, перевага буде віддана такому
учаснику з метою забезпечення всіх лотів.
☐ Не залежно від підтвердження можливості виконати роботи
по більш ніж одному лоту, ПРООН може на свій розсуд
присудити контракт іншим учасникам з метою зменшення
ризику виконання робіт.
☐ У разі, якщо учасник тендеру подасть пропозицію більш, ніж
на 1 лот, ПРООН залишає за собою право запросити додаткову
інформацію в учасника, а саме: докази технічної можливості
компанії виконати роботи одночасно на двох об'єктах (наявність
відповідного персоналу для кожного з лотів). Підтвердження
наявності кваліфікованого персоналу для виконання завдання по
кожному Лоту є обов'язковою умовою для присудження
контракту за обома Лотами.
☒ ПРООН може виключити постачальників, підрядників та
консультантів з тендерного процесу, якщо такі учасники, або їх
афілійовані особи надавали консультаційні послуги з підготовки і
реалізації проекту. Щоб уникнути конфлікту інтересів, такі
учасники тендера і їх афілійовані особи будуть дискваліфіковані і
не зможуть надалі залучатися для поставки товарів, виконання
цивільних робіт в рамках того ж проекту ПРООН.

Тип Контракту до
підписання

☐ Замовлення на придбання
☐ Довгострокова угода (якщо підписується довгострокова
угода, зазначте документ, згідно з яким відбувається
замовлення. Наприклад, Замовлення на придбання і т.і.)
☒ Контракт на виконання робіт

Особливі умови Контракту

☒ Анулювання ЗП/Контракту, якщо поставка/виконання
затримується на 30 днів
☐ Інші варіанти
Підписання Замовником та Підрядником Актів виконаних робіт,
які повинні бути затверджені представником Технічного нагляду,
на основі повної відповідності вимогам ЗОЦП, наданні оригіналів
рахунку-фактури, та податкової накладної (якщо застосовується).

Умови здійснення платежу
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Додатки до цього ЗОЦП

☒ Специфікації необхідних товарів/робіт (Додаток 1)
☒ Форма подання Цінової пропозиції (Додаток 2)
☒ Загальні положення та умови / Особливі умови
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/busine
ss/how-we-buy.html .
☐ Інші додатки [будь ласка, вкажіть, за наявності]
Неприйняття Загальних положень та умов (GTC) є підставою для
дискваліфікації з цього процесу закупівлі.

Контактна особа для
направлення запитів
(тільки письмові запити)

Відділ Закупівель ПРООН
ПРООН Укріїна
procurement.rpp.ua@undp.org,
Будь-яка затримка із відповіддю з боку ПРООН не повинна
використовуватися як причина для продовження граничного
строку подання, за виключенням тих випадків, коли ПРООН
вирішує, що таке продовження необхідне, та повідомляє новий
кінцевий термін особам, що подали Пропозиції.

Пропоновані товари розглядаються з урахуванням повноти цінової пропозиції та
дотримання в ній мінімальних вимог специфікації, описаних вище, а також вимог всіх інших
додатків, в яких наводяться деталі потреб ПРООН.
Обирається та цінова пропозиція, яка відповідає всім специфікаціям та вимогам, в якій
пропонується найнижча ціна, а також яка задовольняє всім критеріям оцінки. Будь-яка пропозиція,
яка не відповідає вимогам, відхиляється.
ПРООН перераховує будь-яку невідповідність між ціною за одиницю та загальною ціною
(ціна, яка отримується шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць). Переважне
значення має ціна за одиницю, а загальна ціна виправляється. Якщо постачальник не приймає
остаточну ціну з урахуванням здійсненого ПРООН перерахунку та виправлення помилок, його
цінова пропозиція відхиляється.
Після того, як ПРООН визначила пропозицію із найнижчою ціною, ПРООН лишає за собою
право укласти контракт виключно на основі цін на товари в тому випадку, якщо вартість
транспортування (фрахт та страхування) виявляється вищою, ніж вартість за оцінками ПРООН в разі
надання відповідних послуг експедитором та страхувальником ПРООН.
Після отримання цінової пропозиції та в будь-який момент протягом строку її дії ПРООН не
приймає жодних змін ціни внаслідок ескалації, інфляції, коливання курсів обміну валют або будьяких інших ринкових факторів. ПРООН зберігає за собою право змінити (збільшити або зменшити)
кількість товарів та/або послуг на момент укладання Контракту або Замовлення на придбання
максимум до 25% (двадцяти п'яти відсотків) від загальної пропозиції, без будь-яких змін в ціні за
одиницю товарів/послуг або інших положень та умов.
Будь-яке Замовлення на придбання, яке видається в результаті цього ЗОЦП, підпадає під дію
Загальних положень та умов, що додаються. Проста дія із подання цінової пропозиції передбачає,
що постачальник приймає без жодних питань Загальні положення та умови ПРООН,
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html .
ПРООН не зобов'язана приймати жодну цінову пропозицію, укладати контракт/Замовлення
на придбання, а також нести відповідальність за будь-які витрати, пов'язані із підготовкою та
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поданням цінової пропозиції Постачальником послуг, незалежно від результату та способу
проведення процесу відбору.
Будь ласка, візьміть до уваги, що процедура ПРООН для подання протестів постачальниками
передбачена для надання можливості оскарження тим особам або фірмам, з якими не уклали
замовлення на придбання або контракт в процесі закупівлі на конкурентних засадах. У випадку,
якщо Ви вважаєте, що до Вас поставились несправедливо, за наступним посиланням ви можете
знайти детальну інформацію стосовно процедур, передбачених для подання протестів
постачальниками:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
ПРООН закликає кожного потенційного Постачальника запобігати конфліктам інтересів та
уникати їх, повідомляючи ПРООН, якщо Ви (або будь-хто із афілійованих з Вами осіб чи
співробітників) брали участь у підготовці вимог, розробки, оцінки вартості та іншої інформації, що
використовується в цьому ЗОЦП.
ПРООН реалізує політику нульової толерантності щодо шахрайства та інших заборонених
практик та прагне виявляти та врегульовувати всі подібні акти та практики по відношенню до
ПРООН, а також до третіх сторін, які беруть участь у діяльності ПРООН. ПРООН очікує, що її
постачальники будуть дотримуватись Кодексу поведінки Постачальників ООН, який можна знайти
за цим посиланням: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
Дякуємо Вам та очікуємо отримання Вашої цінової пропозиції.
З повагою,

Сухроб Кахаров
Менеджер з операційної
діяльності ПРООН в Україні
04.08.2020 року
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Додаток 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Назва проєкту: Програма ООН з відновлення та розбудови миру
Опис завдання:
Виконання будівельних робіт по облаштуванню місць зупинок Мобільних ЦНАП в Донецькій та
Луганських областях
Країна / Місце роботи: Україна / Донецька та Луганські області
Дата початку виконання завдання: серпень 2020
Термін виконання завдання і / або дата завершення (якщо застосовується): 5 місяців
1. Загальна інформація про Проект
Програма розвитку ООН (ПРООН) активно працює на сході України протягом останнього десятиліття,
зосереджуючи увагу на розвитку громад та громадянського суспільства та захисті навколишнього
середовища.
Починаючи з 2015 року, на запит уряду України, ПРООН розпочала роботу над вирішенням проблем,
пов'язаних із конфліктами, шляхом раннього залучення, встановлення партнерських відносин в
рамках реалізації Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP). UN RPP – це рамкова
програма, що фінансується за рахунок донорів, спільно впроваджується чотирма агенціямипартнерами ООН: ПРООН, Жінки ООН, ФАО та ЮНФПА у співпраці з урядом України.
UN RPP була розроблена з метою реагування на причини та наслідки конфлікту та їх пом'якшення.
Вона є невід'ємною складовою Загальнодержавної Програми ПРООН і, таким чином, повністю
узгоджується з Рамковою угодою партнерства ООН. Вона тісно пов'язана з програмою
«Демократичне управління та реформи», що діє на національному рівні та в усіх регіонах України.
Імплементація UN RPP відбувається за такими ключовими компонентами Програми, які
відображають пріоритетні потреби регіону:
Компонент 1: Відновлення економіки та відбудова критичної інфраструктури
Компонент 2: Місцеве самоврядування та реформа децентралізації влади в Україні
Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.
Програма працює на основі механізму об'єднаного фінансування дотримується багатосекторного
програмного підходу та впроваджується з використанням методології, акцентованої на розвитку
території, що використовує єдину універсальну структуру для 12 проектів, що фінансуються 12
міжнародними партнерами.
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У квітні 2019 року ПРООН розпочала новий проект під назвою «Мобільне надання послуг
населенню, яке постраждало на сході України», що фінансується урядом Канади. Проект буде
реалізовуватися в рамках RPP.
Загальна мета проекту полягає в тому, щоб полегшити тягар потерпілих від конфлікту громадян
України, в основному жінок, які змушені долати великі відстані, щоб отримати доступ до
адміністративних та юридичних послуг. Проект надалі буде спиратися на роботу, яку вже здійснив
ПРООН з розробки мережі сучасних центрів постачання адміністративних послуг, Центрів надання
адміністративних послуг (далі - ЦНАП), що торкнулися Донецької та Луганської областей:
- розробка ефективних гендерно-чутливих засобів досягання ЦНАП (через підрозділи мобільних
служб) з акцентом на надання доступу до послуг найбільш знедолених груп, таких як: літні люди,
жінки з дітьми, домогосподарства на чолі з жінками, жінки та чоловіки з обмеженими
можливостями;
- забезпечення локалізації цих одиниць у реальному часі для цільового населення;
- створення інтуїтивно зрозумілої інформаційної платформи (про всі відповідні служби
адміністративної та правової допомоги), до якої легко отримати доступ цільовими групами.
Проект зосереджений на зменшенні безпрецедентного тиску та перешкод, з якими стикаються
громадяни цього регіону, головним чином жінки, у вирішенні своїх адміністративних питань через
складний доступ до адміністративних сервісів, юридичної допомоги та інформаційних послуг. Ці
виклики також перешкоджають доступ до основних послуг, а також перешкоджають правам
населення, зокрема, жінкам.
У зв'язку з цим, планується вибрати кваліфікованого підрядника для проведення робіт по
облаштуванню місць зупинок Мобільних ЦНАП у визначених населених пунктах Донецької та
Луганської областей.
2. Обсяг робіт











Виконання Підрядником будівельно-монтажних робіт у відповідності з доданою технічною
документацією (Додатки 1, 2, 3).
Забезпечити поставку всіх матеріалів і необхідного устаткування на будівельний майданчик.
Роботи повинні виконуватися в повній відповідності до чинних національних стандартів та
нормативів, включаючи відповідні норми охорони навколишнього середовища, праці,
будівництва та техніки безпеки: такими як: ДБН А.2.2-3-2004, СНіП 2.08.02-89, ДСТУ Б A.2.4-4-99,
ДБН В.2.3-14: 2006, ДБН В.2.2-17: 2006, ДБН B.2.2-9-2009, ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97, ДБН
В.2.2-10-2001, ГОСТ 28196-89, ДБН В.1.1-7-2002, ВНТП 311-98, ДБН А.3.2-2-2009) та ін.
Зобов'язання виконувати національне законодавство покладається виключно на підрядника.
Дотримуватися вимог, умов, інструкцій та стандартів, передбачених в технічній документації
(проєкт).
Безкоштовно для Замовника усунути будь-які дефекти, недоробки, невідповідності проектним
рішенням, неякісні матеріали, роботи, пристрої, конструкції, виявлені протягом 12 місяців після
прийняття об’єкта в експлуатацію, якщо не буде доведено, що вони сталися внаслідок:
природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації; неналежного
обслуговування об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми
особами.
Виконавець повинен забезпечити всі стандарти безпеки персоналу відповідно до міжнародних
рекомендацій. Одяг (шоломи, рукавички, черевики, захисні окуляри тощо) та заходи захисту
персоналу повинні суворо дотримуватися та відповідати ISO або іншим стандартам (тобто ГОСТ).
Все сміття повинно бути належним чином зібране в належному місці на будівельному
майданчику до остаточного прибирання.
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Перелік об'єктів:
Лот
№
1.

Адреса
с. Серебрянка, Сіверська ОТГ, Донецька область

2.

с.Дронівка, Сіверська ОТГ, Доне цька область

3.
4.

с.Свято-Покровське, Сіверська ОТГ, Донецька
область
Вул. Центральна, 8, м.Сіверськ, Донецька область

5.

Вул. Суворова, 7, м.Сіверськ, Донецька область

6.

с. Резниківка, Сіверська ОТГ, Донецька область

7.

смт Сартана, Донецька область

8.

смт Талаківка, Донецька область

9.

с. Старий Крим, Кальміуський район, Маріупольська
міська рада, Донецька область
10. с. Покровське, Мангушського району, Донецька
область
11. с. Бердянське, Мангушського району, Донецька
область.
12. с. Водяне, Вугледарського ОТГ, Донецька область
13. с. Степне, Вугледарської ОТГ, Донецька область
14. с. Павліка, Вугледарська ОТГ, Донецька область
15. м. Вугледар, Донецька область р
16. с. Нижньотепле, Станично-Луганський район,
Луганська область
17. с. Новоахтирка, Новоайдарського району,
Луганської області
18. с. Денежникове, Новоайдарського району,
Луганська область
19. с. Дмитрівка, Новоадарського району, Луганська
область
20. с. Нижнє, Попаснянський район, Луганська область
21. с. Тошківка, Попаснянського району, Луганська
область

Технічна специфікація
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
Див. Додаток 1, Перелік обсягів
робіт і матеріалів
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3. Контроль виконання робіт
 Робота підрядника буде контролюватися представниками організацій, відповідальних за
авторський і технічний нагляд, представниками ПРООН та власниками об’єктів.
 Заключне приймання робіт будуть виконувати: представник ПРООН, представник організації,
що здійснює технічний нагляд за будівництвом, а також представник власника.
 Крім регулярної звітності, підрядник зобов'язаний протягом 36 годин повідомити ПРООН про
будь-які великі інциденти. До них відносяться інцидент або аварія стосовно виконання
проекту, щодо:
a. екологія; та / або
b. здоров’я та безпека робітників; та / або
c. здоров'я та безпека населення
4. Тривалість виконання робіт
 Успішний учасник торгів повинен виконати роботи в строки, які не перевищують 5 місяців (+10%
/ - будь-який час раніше) від дати підписання контракту.
В разі, якщо ПРООН вже присудив учаснику контракт/и на інші схожі роботи, ПРООН залишає
за собою право запросити додаткову інформацію в учасника, а саме: докази технічної можливості
компанії виконати роботи одночасно на декількох об'єктах (наявність відповідного персоналу та
обладнання для кожного з об'єктів ). Підтвердження наявності різних ресурсів для виконання
завдання по кожному об'єкту (персонал, обладнання тощо) є обов'язковою умовою для
присудження контракту.
5. Кваліфікація успішного підрядника









Будівельна компанія з діючою реєстрацією (для українських компаній - реєстрація повинна бути
отримана на території контрольованої урядом України).
Мінімальний річний оборот за останні 3 роки в період з 2017 по 2019рр: USD 100,000.00
Мінімум 3 роки в проектах аналогічного характеру.
Мінімум 3 проекти аналогічного характеру виконані за останні 5 років.
Наявність ліцензії на запитувані роботи, засновані на технічній документації: Ліцензія на
здійснення діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.(БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ
РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних,
монтаж електротехнічних пристроїв, зведення металевих конструкцій).
Наявність відповідного обладнання і механізмів.
Наявність кваліфікованого технічного персоналу для виконання робіт (для електротехнічного
персоналу – група з електробезпеки не нижче 4ої).

6. Вимоги до використовуваних матеріалів.
6.1. Підрядник зобов'язаний забезпечити закупівлю та поставку всіх матеріалів і необхідного
устаткування на будівельний майданчик. Підрядник зобов'язаний включити в цінову
пропозицію вартість всіх необхідних матеріалів і устаткування для виконання відповідного виду
робіт.
6.2. Поставка обладнання повинна супроводжуватися його установкою, випробуванням, введенням
в експлуатацію та наявністю обов'язкового гарантійного обслуговування, згідно з проєктною
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документацією. Обладнання або будь-які інші матеріали / продукти, які будуть
використовуватися, повинні мати відповідну гарантію. Вся необхідна технічна документація,
гарантійні листи, а також сертифікати якості (сертифікати відповідності, санітарноепідеміологічний висновок, протоколи пожежних випробувань (у разі необхідності) і т.п.) на
матеріали / обладнання повинні надаватися Підрядником в день доставки. Сертифікати на
гарантійне обслуговування для автоматичного та іншого обладнання, яке буде встановлене на
об'єкті, обов'язкові.
6.3. Заборонено використовувати азбест і матеріали що містять азбест.
6.4 Підрядник зобов'язаний сприяти екологічній стійкості та зменшенню несприятливих впливів на
навколишнє середовище (наприклад, використання нетоксичних речовин, переробленої
сировини, енергоефективного обладнання, зменшення викидів вуглецю тощо).
.5. Якість матеріалів повинна відповідати місцевим стандартам (ДСТУ чи ГОСТ) у поєднанні з ISO або
міжнародними стандартами. Вимоги до основних будівельних матеріалів :
№
Найменування
Основні вимоги
Нормативний документ
конструкцій і
матеріалів
1
Кабелі та дроти
З мідною жилою;
ДНАОП 0.00-1.32-01. «Правила
При проводці відкрито або в
улаштування електроустановок.
коробах - ізоляція
Електрообладнання спеціальних
що не поширює горіння і не
установок »
виділяє токсичних газів / диму
ДБН В.2.5-23: 2010
«Проектування електрообладнання
об'єктів цивільного призначення»
2
Металоконструкції
Металоконструкції опор
ДСТУ Б В.2.6-200 діє до: 2014
освітлення, зупинка
Конструкції металеві будівельні.
громадського транспорту,
Вимоги до монтажу
інформаційний стенд та
велопарковка
3
Бетон
Що відповідає вимогам
ДСТУ Б В.2.7-176: 2008 «Суміші бетонні.
проектної документації
Бетон.»
При постачанні матеріалів (електричні прилади, кабелі та дроти, металеві вироби, тощо ) також
потрібно надати сертифікат відповідності, санітарно-епідеміологічний висновок і протоколи пожежних
випробувань.

7. Тендерний пакет повинен включати:
•
•
•
•
•

профіль організації (Будівельна компанія з діючою реєстрацією (для українських компаній реєстрація повинна бути отримана на території контрольованої урядом України).
Пропозиції учасника заповнені у форматі згідно п.9 .
Завірена копія Ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів
архітектури.
Завірені копії фінансових документів, що підтверджують мінімальний річний оборот за
будь-які 2 роки в період з 2017 по 2019 рр: USD 100,000.00
Заповнений Перелік обсягів робіт і матеріалів до цього Технічного завдання.
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•
•

Принаймні 2 рекомендаційні листи компанії від попередніх замовників, що відображають
характер реалізованих проектів, їх результати та роль заявника;
Фінансова пропозиція

8. Цінова пропозиція і графік платежів
 Вартість контракту повинна залишатися фіксованою на період дії договору.
 Претенденти повинні включати всі витрати, пов'язані з виконанням робіт в їх ціновій пропозиції
(такі як поставка всіх матеріалів і устаткування, транспортні витрати, добові, зарплатня
персоналу, канцелярські витрати і т.д.).
 Платежі повинні бути розподілені наступним чином:
- Передплата (не повинна перевищувати 20% від загальної суми контракту, або 30,000
доларів США, в залежності від того, що менше) може бути розглянута, якщо дана вимога
чітко відображена в пропозиції. Платіж може бути здійснений після підписання
контракту.
- 70% від загальної суми контракту будуть виплачені поетапно, на підставі фактично
виконаних обсягів робіт Підрядником за останній місяць (акти виконаних робіт повинні
бути затверджені представником ПРООН та представником організації, що здійснює
технічний нагляд за будівництвом, і повинні бути представлені не пізніше ніж протягом
5 днів, наступних за звітним місяцем).
- 10% від загальної суми контракту будуть виплачені після введення об'єктів в
експлуатацію.
9. Процес відбору.
Пропозиції претендентів повинні відповідати формату, вказаному нижче, і надати детальну
інформацію про:
 Роботи виконаної в якості підрядника на будівельні роботи аналогічного характеру за останні 3
роки:

№

Назва проєкту

Ім'я
замовника та
контактні дані

Опис робіт

Сума контракту
(USD)

Фактична дата
завершення

1
2
3
…
 Поточні зобов'язання

№

Короткий опис
контракту (тип робіт,
обсяг)

% виконаних робіт
на дату подання
тендерної
пропозиції

ПІБ персоналу, зайнятого виконанням
роботи (будь ласка, вкажіть якщо той же
самий персонал пропонується для
поточного тендеру)

1
2
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3
…

9.3 Наявність персоналу для виконання робіт (достатнього для виконання робіт по кожному з
об'єктів):

№

ПІБ персоналу

Посада

Кваліфікація

Досвід роботи,
років

Статус:
тимчасовий /
постійний

1
2
3
…
9.4 Перелік наявного обладнання для виконання робіт (достатнього для виконання робіт по
кожному з об'єктів):

№

Найменування
устаткування

Потужність

Стан
(гарне/потребує
ремонту)

Власне / орендоване

Термін початку
виконання робіт
з дати
підписання
договору

Тривалість робіт

1
2
3
…
9.5 Графік виконання робіт:

№

Найменування виду робіт

1
2
3
…
10. Оціночна вартість пропозиції.
Претенденти повинні надати свої цінові пропозиції в наступному форматі. Всі витрати, пов'язані з
виконанням робіт повинні бути включені в цінову пропозицію (такі як поставка всіх матеріалів і
устаткування, транспортні витрати, добові, зарплата персоналу, канцелярські витрати тощо).
Також Учасники тендеру повинні надати таблицю витрат з розбивкою вищевказаної вартості по
кожному із об’єктів у форматі, зазначеному в Додатку 1, Перелік обсягів робіт і матеріалів. ПРООН
буде використовувати таблицю витрат з розбивкою для оцінки обґрунтованості цін, а також для
розрахунку ціни в тому випадку, якщо обидві сторони вирішать додати нові товари та послуги в
комплекс товарів і послуг, які будуть надаватися в рамках контракту.
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Додатки до ТЗ:
Додаток 1. Перелік об’єктів (21 шт) з зазначеними обсягами робіт. (таблиця в форматі Excel)
Технічна специфікація, проєктна документація і результати технічного обстеження для об'єктів
додаються.
Додаток 2. Специфікація основних матеріалів.
Додаток 3. Пояснювальна записка. Архітектурно-будівельні рішення. Електротехнічні рішення.
https://drive.google.com/drive/folders/1PmJldYtpzgpYT7D0TsI27s7KaJtFlpLQ?usp=sharing
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Додаток 2
ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА4
(Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника5)

Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови
ПРООН та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та
вимог ПРООН згідно з цим ЗОЦП № 151-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP:
ТАБЛИЦЯ 1: КОРОТКИЙ ОПИС КОМПАНІЇ – учасника торгів
Постачальник повинен описати та пояснити, як і чому він є найкращою організацією, яка може
забезпечити вимоги ПРООН, вказавши наступне:
Повна реєстраційна назва
Рік заснування
Юридичний статус

Якщо Консорціум, будь ласка, надайте письмове
підтвердження від кожного члена консорціума

Юридична адреса
Актуальна адреса
Інформація по банківському рахунку
Статус платника ПДВ
ПІБ контактної особи
Email контактної особи
Телефон контактної особи
Основна діяльність компанії
Опис діяльності компанії - опис
характеру бізнесу, галузі знань, ліцензій,
сертифікатів, акредитацій (за наявності);
Бізнес-ліцензії - реєстраційні документи,
посвідчення податкових платежів тощо
Сертифікати та акредитація

Будь ласка, вкажіть тут відповідні документи,
включаючи сертифікати якості, патентні реєстрації,
сертифікати екологічної стійкості,etc. (за наявності)

Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайслиста.
5
На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти,
номери телефону та факсу) в цілях перевірки
4
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Будь ласка, надайте контактні дані
принаймні трьох попередніх партнерів
для довідки
Компанія не зазначена у списку Ради
Безпеки ООН 1267/1989, списку відділів
закупівель ООН або в Іншому списку
неправомірності ООН.

Будь ласка, підтвердьте (Відповіді: Так, ми в списку /
Ні, ми не в списку)
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ТАБЛИЦЯ 2: Роботи виконаної в якості підрядника на будівельні роботи аналогічного характеру за
останні 3 роки:
Ім'я
Сума контракту
Фактична дата
№
Назва проєкту
замовника та
Опис робіт
(USD)
завершення
контактні дані
1
2
3
…
ТАБЛИЦЯ 3: Поточні зобов'язання:
№

Короткий опис
контракту (тип робіт,
обсяг)

% виконаних робіт
на дату подання
тендерної
пропозиції

ПІБ персоналу, зайнятого виконанням
роботи (будь ласка, вкажіть якщо той же
самий персонал пропонується для
поточного тендеру)

1
2
3
…

ТАБЛИЦЯ 4: Наявність персоналу для виконання робіт (достатнього для виконання робіт по
кожному з об'єктів):
Статус:
Досвід роботи,
№
ПІБ персоналу
Посада
Кваліфікація
тимчасовий /
років
постійний
1
2
3
…
ТАБЛИЦЯ 5: Перелік наявного обладнання для виконання робіт (достатнього для виконання робіт
по кожному з об'єктів):

№

Найменування
устаткування

Потужність

Стан
(гарне/потребує
ремонту)

Власне / орендоване

1
2
3
…
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ТАБЛИЦЯ 6: Графік виконання робіт:

№

Найменування виду робіт

Термін початку
виконання робіт
з дати
підписання
договору

Тривалість робіт

1
2
3
…
ТАБЛИЦЯ 7: Фінансова пропозиція щодо поставки товарів у відповідності до технічних
специфікацій та вимог
Претенденти повинні надати свої цінові пропозиції в наступному форматі. Всі витрати, пов'язані з
виконанням робіт повинні бути включені в цінову пропозицію (такі як поставка всіх матеріалів і
устаткування, транспортні витрати, добові, зарплата персоналу, канцелярські витрати тощо).
Також Учасники тендеру повинні надати таблицю витрат з розбивкою вищевказаної вартості по
кожному із об’єктів у форматі, зазначеному в Додатку 1, Перелік обсягів робіт і матеріалів. ПРООН
буде використовувати таблицю витрат з розбивкою для оцінки обґрунтованості цін, а також для
розрахунку ціни в тому випадку, якщо обидві сторони вирішать додати нові товари та послуги в
комплекс товарів і послуг, які будуть надаватися в рамках контракту.
Додатки до ТЗ:
Додаток 1. Перелік об’єктів (21 шт) з зазначеними обсягами робіт. (таблиця в форматі Excel)
Технічна специфікація, проєктна документація і результати технічного обстеження для об'єктів
додаються.
Додаток 2. Специфікація основних матеріалів.
Додаток 3. Пояснювальна записка. Архітектурно-будівельні рішення. Електротехнічні рішення.
https://drive.google.com/drive/folders/1PmJldYtpzgpYT7D0TsI27s7KaJtFlpLQ?usp=sharing
Лот
№

Адреса будівництва

1.
2.

с. Серебрянка, Сіверська ОТГ, Донецька область
с.Дронівка, Сіверська ОТГ, Доне цька область

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

с.Свято-Покровське, Сіверська ОТГ, Донецька область
Вул. Центральна, 8, м.Сіверськ, Донецька область
Вул. Суворова, 7, м.Сіверськ, Донецька область
с. Резниківка, Сіверська ОТГ, Донецька область
смт Сартана, Донецька область
смт Талаківка, Донецька область
с. Старий Крим, Кальміуський район, Маріупольська міська рада,
Донецька область

ВСЬОГО
(USD/UAH),
без ПДВ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

с. Покровське, Мангушського району, Донецька область
с. Бердянське, Мангушського району, Донецька область.
с. Водяне, Вугледарського ОТГ, Донецька область
с. Степне, Вугледарської ОТГ, Донецька область
с. Павліка, Вугледарська ОТГ, Донецька область
м. Вугледар, Донецька область р
с. Нижньотепле, Станично-Луганський район, Луганська область
с. Новоахтирка, Новоайдарського району, Луганської області
с. Денежникове, Новоайдарського району, Луганська область
с. Дмитрівка, Новоадарського району, Луганська область
с. Нижнє, Попаснянський район, Луганська область
с. Тошківка, Попаснянського району, Луганська область
РАЗОМ без ПДВ:
ПДВ:
ВСЬОГО З ПДВ:

ТАБЛИЦЯ 8: Пропозиція щодо виконання інших умов та супутніх вимог

Інша інформація щодо нашої Цінової
пропозиції:

Так, ми
виконаємо

Ваші відповіді
Ні, ми не
Якщо ви не можете
можемо
виконати, будь ласка,
виконати
вкажіть
альтернативну
пропозицію

Строк поставки
Продукція/матеріали відповідають
необхідним стандартам якості
Відповідність вимогам Технічного
завдання
Термін дії Цінової пропозиції (min. 60
днів)
Безкоштовно для Замовника усунути
будь-які дефекти, недоробки,
невідповідності проектним рішенням,
неякісні матеріали, роботи, пристрої,
конструкції, виявлені протягом 12 місяців
після прийняття об’єкта в експлуатацію
Прийняття умов оплати
Всі положення Загальних положень та
умов ПРООН
Інші вимоги [будь ласка, вкажіть]
Вся інша інформація, яку ми не надали автоматично, передбачає повне дотримання вимог,
положень та умов цього ЗОЦП.
[Ім’я та підпис уповноваженої особи Постачальника]
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[Посада]
[Дата]
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Додаток 3
КОНТРАКТ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

м. Київ

CONTRACT FOR CIVIL WORKS

Дата:.

Kyiv

Date:

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в
Україні, далі «ПРООН», в особі пана Сухроба Кахарова,
Менеджера з операційної діяльності ПРООН в Україні,
який діє на підставі Угоди між ООН та Урядом України від
06.10.1992 року, з однієї сторони,
та
____________, далі «Підрядник», в особі ________________,
який діє на підставі __________________, з іншої сторони,
що разом іменуються “Сторони” Контракту, уклали цей
Контракт про наступне:

The United Nations Development Programme in Ukraine,
hereinafter referred to as “UNDP”, represented by Mr. Sukhrob
Kakharov, UNDP Ukraine Operations Manager who is acting in
accordance with Host Agreement between the UN Organization and
the Government of Ukraine dated 06.10.1992, from one side,
And
______________________, hereinafter referred to as “Contractor”,
represented by ___________________, who is acting in accordance
with ________________________, on the other side,
which are together referred to as the “Parties” to the Contract, have
concluded the present Contract for the following:

1. Документи Контракту

1. Contract Documents

Даний Контракт підпорядковується «Загальним умовам
ПРООН щодо договорів на виконання будівельних Робіт»
(надалі іменуються «Загальні умови»), що додаються до
даного контракту в Додатку 1. Положення Додатку 1
забезпечують тлумачення положень даного Контракту і ні в
якому разі не замінюються чи відміняються змістом даного
Контракту або будь-яких інших Додатків.
1.2. Підрядник
та
ПРООН
також
погоджуються
обмежуватися положеннями та умовами, які містяться в
наступних документах, що, у разі конфлікту, мають
пріоритет у наступному порядку:
1.2.1. Даний Контракт з усіма додатками;
1.2.2. Запрошення надання цінових котировок (), документ
не додається до даного Контракту, але наявний у Сторін і
відомий їм;

1.1. This Contract is subject to the UNDP General Conditions for
Civil Works (hereinafter referred to as “General Conditions”),
attached hereto as Annex 1. The provisions of such Annex shall
control the interpretation of this Contract and in no way shall be
deemed to have been derogated by the contents of this Contract and
any other Annexes..

1.2.3. Тендерна пропозиція Підрядника від ______ року,
документ не додається до даного Контракту, але наявний у
Сторін і відомий їм.

1.2.3. Contractor's bid dated __________, incoprporated hereto by
reference but known to and in the possession of the Parties.

1.3 Всі вищезгадані документи формують Контракт між
Підрядником та ПРООН, що замінює зміст будь-яких інших
попередніх переговорів та/або угод, усних чи письмових, які
стосуються предмету даного Контракту.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and
UNDP superseding the contents of any other previous negotiations
and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject
of this Contract.

2. Обов’язки Підрядника
2.1. Підрядник повинен розпочати виконання робіт не
пізніше 3-х робочих днів з дати отримання від ПРООН
зареєстрованого в ДАБІ Повідомлення про початок

2. Obligations of the Contractor
2.1. The Contractor shall commence work no later than 3 working
days from the date of the Notice of starting of construction work or

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the
provisions contained in the following documents, which shall take
precedence over one another in case of conflict in the following
order:
1.2.1. This Contract with all Annexes;
1.2.2. Request for quotation () incorporated hereto by reference but
known to and in the possession of the Parties;
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виконання будівельних робіт або Дозволу на виконання
будівельних робіт. Роботи мають бути завершені у
відповідності до Контракту впродовж ___х місяців (+10%/
- будь який час раніше). Підрядник надає всі матеріали,
комплектуючі, трудові ресурси та інші послуги необхідні
для виконання Робіт.

Permission of constructrion work registered in the State
Architectural and Construction Inspection provided by UNDP .
The work shall be performed and substantially completed in
accordance with the Contract within _____ months (+10%/anytime earlier). The Contractor shall provide all materials,
supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2.
У відповідності до пункту 13 Загальних умов
Підрядник повинен надати представнику ПРООН детальну
програму виконання робіт протягом п’яти (5) робочих днів
від дати підписання Контракту.
2.3.
Підрядник підтверджує та гарантує точність будьякої інформації, яка надається ПРООН з метою укладення
даного Контракту, а також якість Робіт передбачених даним
Контрактом у відповідності з найвищими галузевими та
професійними стандартами.
3. Вартість та оплата робіт
3.1.
Як компенсація вартості завершених та задовільно
виконаних Робіт згідно даного Контракту, ПРООН
зобов’язується заплатити Підряднику фіксовану ціну
Контракту у розмірі ____________ без урахування ПДВ.
3.2.
Ціна цього Контракту не може коригуватися чи
переглядатися під час виконання Контракту через можливі
зміни цін чи коливання валютних курсів або реальних
витрат Підрядника.
Очікувані витрати на матеріали та працю згідно Додатку 2
до контракту (Кошторис) повинні чітко дотримуватись.
3.3.
Рахунки-фактури повинні надаватися Підрядником
Інженеру для узгодження після завершення відповідних
етапів робіт та на наступні суми:

2.2.
The Contractor shall submit to UNDP representative the
detailed Programme of Work referred to in Clause 13 of the General
Conditions within five (5) working days from the date of Contact
signature.
2.3.
The Contractor represents and warrants the accuracy of any
information or data provided to UNDP for the purpose of entering into
this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this
Contract in accordance with the highest industrial and professional
standards.
3. Price and Payment
3.1.
In full consideration of the complete and satisfactory
performance of the Works under this Contract, UN Office shall pay
the Contractor a fixed contract UAH ____________ exclusive VAT.

Етап

20% авансового платежу від загальної
вартості буде сплачено після підписання
даного котракту.
70% від загальної вартості договору
будуть виплачуватися поетапно, на
підставі фактично виконаних обсягів
робіт Підрядником за останній місяць
(акти виконаних робіт повинні бути
затверджені представником ПРООН та
представником організації, що здійснює
технічний нагляд за будівництвом, і
повинні бути представлені не пізніше ніж
протягом 5 днів, наступних за звітним
місяцем
10% від загальної вартості договору
(остаточний рахунок) буде сплачено на
основі
фактично
виконаних
робіт
Підрядником шляхом підписання Акту
прийому-передачі
виконаних
робіт
представниками ПРООН, Замовникка та

Обсяг від
загальної
суми, без ПДВ

3.2.
The price of this Contract is not subject to any adjustment or
revision because of price or currency fluctuations or the actual costs
incurred by the Contractor in the performance of the Contract.
The anticipated material and labor costs as per Annex 2 to the
Contract (Price Schedule) shall be strictly adhered to.
3.3.
Invoices shall be submitted by the Contractor to the Engineer
for approval achievement of the corresponding milestones and for the
following amounts:
Milestone

Amount of
total contract
sum,without
VAT

20% of advanced payment of the total contact
amount will bу paid after signing of present
contract.
70% of the total contract amount will be paid
in stages, based on the actually performed
volume of work by the Contractor over the
last month (Certificate of Substantial
Completion in respect of any Section or part
of the Works are subject to approval by
UNDP
representative
and
appointed
construction supervisory entity and have to be
presented not later than within 5 days
following the reporting month).
10% of the total contract amount (final
invoice) shall be effected by UNDP based
on the actually performed volume of work
by the Contractor through the Handover and
Acceptance Act signing by representatives
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власника об’єкту та після введення об’єкта
в експлуатацію.

of UNDP,beneficiary’s and Vendor and
after commissioning of the building.

Загальна вартість контракту

Total contract sum

3.4.
У випадку недотримання Підрядником визначених
строків виконання робіт, завдання шкоди або виявлення
дефектів виконаних робіт, ПРООН залишає за собою право
затримати Підряднику оплату за виконані роботи згідно
відповідного проектного завдання. ПРООН має право в
односторонньому порядку розірвати даний Контракт, без
будь-яких претензій з боку Підрядника, у випадках
систематичного виконання ним робіт з низькою якістю та
порушеннями будівельних норм та правил, а також
недостатньої організації будівельних робіт в частині
забезпечення будівництва трудовими та матеріальними
ресурсами, і невиконання робіт у визначені Контрактом
терміни.
3.5.
ПРООН здійснюватиме оплату рахунків-фактур
після
отримання
підписаних
актів
виконаних
робіт/накладних, та виписки представником ПРООН
сертифікату на оплату виконаних робіт, який підтверджує
суму, вказану в рахунку-фактурі. Представник ПРООН
може вносити зміни в суму оплати, у випадку чого ПРООН
здійснює оплату відповідно до виправленої суми.
Представник ПРООН може також відкликати рахункифактури, якщо роботи не виконано у відповідності до умов
Контракту на будь-якому етапі або якщо необхідні страхові
документи чи надана Гарантія виконання робіт є недійсними
або в неналежному порядку. Представник ПРООН повинен
розглянути
рахунки-фактури,
надані
Підрядником
впродовж п’ятнадцяти (15) робочих днів з дати їх
отримання.
3.6.
Роботи, виконані Підрядником з недоробками та
дефектами, не підлягають здачі/прийому і оплаті, та до
усунення виявлених дефектів не оплачуються і подальші
виконані роботи.
3.7.
Платежі, здійснені ПРООН на користь Підрядника,
не звільняють Підрядника від зобов’язань за даним
Контрактом, та не означають прийняття ПРООН виконаних
Підрядником робіт.
3.8.
Робота
підрядника
буде
контролюватися
представниками організацій, відповідальних за авторський та
технічний нагляд.
Остаточне
приймання
робіт
буде
виконуватись
Представником ПРООН, представником технічного нагляду
та представником власника будівлі.

3.4.
Should the Contractor fail to meet the deadlines set, or cause
damage, or defects are revealed in his work, UNDP reserves the right
to postpone payment due to the Contractor for the respective
milestone. UNDP has the right to annul this Contract unilaterally,
without any claims by the Contractor, in cases of reiterated low
quality performance of works and breach of construction standards
and regulations, as well as insufficient organization of construction
works in terms of supply of labor and materials and failure to
implement the works within the terms, fixed the Contract.

Оплата фінального рахунка-фактури здійснюється ПРООН
після підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт
представниками ПРООН, Замовника та власника об’єкту та
після введення об’єкту в експлуатацію.
4. Спеціальні умови

Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after
signature of the Handover and Acceptance Act signing by
representatives of UNDP,beneficiary’s and Vendor and after
commissioning of the object.
4.Special conditions

3.5.
UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of
the acts of Works acceptance and certificate of payment issued by the
UNDP representative, approving the amount contained in the invoice.
The UNDP representative may make corrections to that amount, in
which case UNDP may effect payment for the amount so corrected.
The UNDP representative may also withhold invoices if the work is
not performed at any time in accordance with the terms of the Contract
or if the necessary insurance policies or performance security are not
valid and/or in order. The UNDP representative shall process the
invoices submitted by the Contractor within fifteen (15) days of their
receipt.

3.6.
The Works, performed by the Contractor with imperfections
and defects, are not subject to acceptance and payment, and unless the
defects on them are remedied, the further Works implemented will not
be paid.
3.7.
Payments effected by UNDP to the Contractor shall be
deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this
Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance
of the Works.
3.8.
The work of the Contractor will be monitored by the
representatives of entities responsible for author’s and technical
supervision.
Final inspection of works will be performed by UNDP representative,
appointed construction supervisory entity and beneficiary’s
representatives.
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4.1. Відповідно до пункту 45 Загальних умов, як компенсація
шкоди через затримку у виконанні робіт встановлюється
пеня у розмірі 0,5% від ціни Контракту за кожен день
затримки до фактичного закінчення робіт, з максимальною
сумою у 10% від вартості контракту без шкоди будь-яким
іншим засобам правового захисту, викладеним в контракті.
Наступні заходи: розірвання Контракту.
5. Надання рахунків-фактур до оплати
5.1
Один примірник оригіналу та одна копія кожного
рахунку-фактури на кожний платіж по Контракту Підрядник
надсилає поштою/передає особисто Інженеру за адресою,
вказаною в пункті 8.2.
5.2
Рахунки-фактури, надіслані факсом, не будуть
прийняті ПРООН.
6. Час та спосіб платежу
6.1.
Рахунки-фактури повинні бути сплачені протягом
тридцяти (30) робочих днів від дати їхнього отримання та
прийняття ПРООН .
6.2.
Усі платежі повинні бути здійснені ПРООН на
рахунок Підрядника:

4.1.
According to Clause 45 of the General Conditions, the
liquidated damages for delay shall be 0.5% of the total amount for
each day of delay until actual completion, up to maximum deduction
of 10% of the value of the Civil Works Contract. Once the maximum
is reached, UNDP may consider termination of the
Civil Works Contract.
5.
Submission of invoices
5.1
One original and one copy of every invoice shall be
submitted by mail/personally by the Contractor for each payment
under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
5.2

Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6.
Time and manner of payment
6.1.
Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of
their receipt and acceptance by UNDP.

7. Зміни
Будь-які зміни до цього Контракту повинні вноситися
письмовим додатком, відповідним чином підписаним
уповноваженими представниками Сторін.

6.2.
All payments shall be made by UNDP to the following
Bank account of the Contractor:
Acc:
7.
Modifications
Any modification to this Contract shall require an amendment in
writing between both Parties duly signed by the authorized
representatives of the Contractor and UNDP Office.

8. Повідомлення
8.1.
З метою здійснення повідомлень згідно Контракту,
використовуються такі адреси ПРООН та Підрядника:

8.
Notifications
8.1.
For the purpose of notifications under the Contract, the
addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

Для ПРООН:
Кловський узвіз, 1, м. Київ, Україна 01021
Teл.:
+38(044) 253-9363;
Факс:
+38(044) 253-2607
Е-mail:
registry.ua@undp.org

For UNDP:
1, Klovsky Uzviz, Kyiv, Ukraine 01021
Tel.:
+38(044) 253-9363;
Fax:
+38(044) 253-2607
E-mail:
registry.ua@undp.org

Для Підрядника:

For the Contractor:

8.2.
Для потреб комунікації з Інженером, адреса
наступна:

8.2.
For the purposes of communications with the UNDP
representative, the address shall be as follows:

9. Мова контракту
9.1.
Цей Контракт складений українською та англійською
мовами в двох примірниках. У разі виникнення
суперечностей пріоритет віддається версії англійською
мовою.
10. Аудит та перевірки
Кожен з рахунків, оплачених ПРООН, може стати об’єктом
внутрішньої або зовнішньої аудиторської перевірки
співробітниками
ПРООН
або
авторизованими
представниками ПРООН під час дії Договору та протягом
трьох років після його завершення або дострокового
розірвання. ПРООН матиме право вимагати від Підрядника
повернення платежів, які, за результатами аудиторської
перевірки, були зроблені не у відповідності до положень

9.
Language
9.1.
The present Contract is made in Ukrainian and English
languages in dublicate. In case of any differences priority is given to
English version of the Contract.
10. Audits and investigations
Each invoice paid by UNDP shall be subject to a post-payment audit
by auditors, whether internal or external, of UNDP or the authorized
agents of UNDP at any time during the term of the Contract and for
a period of three (3) years following the expiration or prior
termination of the Contract. UNDP shall be entitled to a refund from
the Contractor for any amounts shown by such audits to have been
paid by UNDP other than in accordance with the terms and
conditions of the Contract. Should the audit determine that any
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цього Договору. У випадку якщо аудиторська перевірка
виявить недоцільне використання Підрядником коштів,
сплачених ПРООН за цим Договором, Підрядник буде
зобов’язаний повернути ці кошти в повному обсязі. У
випадку неможливості такого відшкодування з боку
Підрядника, ПРООН залишає за собою право вимагати
відшкодування та/ або вдатися до таких дій, які вважатиме
за потрібне у такому випадку.
Підрядник визнає та погоджується із правом ПРООН
проводити перевірки щодо будь-якого аспекту виконання
цього Договору, дотримання обов’язків Підрядника за
Договором та проведення іншої діяльності, пов’язаної із
виконанням цього Договору. Право ПРООН на проведення
таких перевірок та зобов’язання Підрядника погодитись на
проведення таких перевірок зберігатиметься під час дії
Договору та після його завершення або передчасного
розірвання. Під час таких аудитів та перевірок Підрядник
зобов’язується вчасно та в повному обсязі надавати
інформацію щодо виконання Договору, що включає (але не
обмежується цим): дозвіл на спілкування із персоналом,
доступ до відповідної документації та надання ПРООН
доступу
до
приміщень
Підрядника.
Підрядник
рекомендуватиме своїм представникам, а саме, адвокатам,
бухгалтерам, консультантам та іншим членам персоналу
співпрацювати
із
представниками
вищезазначених
аудиторських комісій ПРООН.
11. Запобігання тероризму
Підрядник погоджується вдаватися до всіх розумних заходів
з метою запобігання використання коштів, наданих йому
ПРООН, на підтримку осіб або організацій пов’язаних із
терористичною діяльністю. Підрядник гарантує, що
отримувачі коштів, наданих йому ПРООН не входять до
списку укладеного Радою Безпеки ООН згідно Резолюції
1267 (1999 рік). Цей список знаходиться за адресою у
Інтернеті
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
Також це положення має бути включеним Підрядником до
будь-яких субДоговорів, які він укладатиме із третіми
особами задля проведення робіт в рамках цього Договору.
12. Безпека
Підрядник несе відповідальність за безпеку свого персоналу
та схоронність свого майна та майна ПРООН, якщо таке
було надано в тимчасове користування Підрядника на час
виконання Договору.
Підрядник зобов’язаний:
Розробити та дотримуватися таких заходів безпеки
впродовж виконання Договору, які є доцільними з точки
зору ситуації у країні, де надаються послуги;
Прийняти на себе відповідальність і всі ризики пов’язані із
власною безпекою та безпекою свого персоналу під час
виконання Договору.
ПРООН залишає за собою право перевірки існування таких
заходів та пропонувати поліпшення до відповідних заходів,
якщо потрібно. Недотримання заходів безпеки Підрядником
вважатиметься за порушення умов Договору. Незважаючи

funds paid by UNDP have not been used as per contract clauses, the
company shall reimburse such funds forthwith. Where the company
fails to reimburse such funds, UNDP reserves the right to seek
recovery and/or to take any other action as it deems necessary.
The Contractor acknowledges and agrees that, at anytime, UNDP
may conduct investigations relating to any aspect of the Contract,
the obligations performed under the Contract, and the operations of
the Contractor generally. The right of UNDP to conduct an
investigation and the Contractor’s obligation to comply with such
an investigation shall not lapse upon expiration or prior termination
of the Contract. The Contractor shall provide its full and timely
cooperation with any such inspections, post-payment audits or
investigations. Such cooperation shall include, but shall not be
limited to, the Contractor’s obligation to make available its
personnel and any documentation for such purposes and to grant to
UNDP access to the Contractor’s premises. The Contractor shall
require its agents, including, but not limited to, the Contractor’s
attorneys, accountants or other advisers, to reasonably cooperate
with any inspections, post-payment audits or investigations carried
out by UNDP hereunder.

11. Anti-terrorism
The Contractor agrees to undertake all reasonable efforts to ensure
that none of the UNDP funds received under this Contract are used
to provide support to individuals or entities associated with
terrorism and that the recipients of any amounts provided by UNDP
hereunder do not appear on the list maintained by the Security
Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999).
The
list
can
be
accessed
via
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
This provision must be included in all sub-contracts or subagreements entered into under this Contract.

12. Security
The responsibility for the safety and security of the Contractor and
its personnel and property, and of UNDP’s property in the
Contractor’s custody, rests with the Contractor.
The Contractor shall:
put in place an appropriate security plan and maintain the security
plan, taking into account the security situation in the country where
the services are being provided;
assume all risks and liabilities related to the Contractor’s security,
and the full implementation of the security plan.
UNDP reserves the right to verify whether such a plan is in place,
and to suggest modifications to the plan when necessary. Failure to
maintain and implement an appropriate security plan as required
hereunder shall be deemed a breach of this contract.
Notwithstanding the foregoing, the Contractor shall remain solely
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на вищезгадане, Підрядник нестиме відповідальність за
безпеку свого персоналу та
схоронність обладнання
ПРООН якщо таке було надано Підряднику на термін
виконання Договору.

responsible for the security of its personnel and for UNDP’s
property in its custody.
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