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1. Україна отримала позику №8387-UA від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

(МБРР) в доларах США для фінансування Проекту “Підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання України” і має намір використати частину отриманих 

коштів на здійснення платежів за контрактом 

№UDHEEP-KHTM-NCB-16 “Виведення з експлуатації котелень, встановлення теплових 

пунктів та реконструкція теплових мереж в м. Харків”. 

 

2. Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” запрошує правомочних 

учасників торгів до подання запечатаних конкурсних пропозицій на виконання робіт, що 

включаються у себе демонтаж існуючого обладнання та конструкцій котелень, влаштування 

теплових пунктів, підключення споживачів до системи централізованого теплопостачання, 

прокладання теплових мереж, проведення пусконалагоджувальних робіт, введення в 

експлуатацію об’єктів. 

 

Передбачувана тривалість проведення всіх робіт складає 7 (сім) місяців, починаючи з квітня 

2020 року. Усі роботи мають бути закінчені до 30.10.2020 р. 

 

3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних конкурсних торгів (НКТ), 

визначеними у посібнику “Керівництво із закупівель товарів, робіт та неконсультаційних 

послуг позичальниками Світового банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР”, 

опублікованому у січні 2011 року (перегляд у липні 2014 р.) (“Керівництво з закупівель”); вони 

відкриті для всіх учасників торгів, що є правомочними відповідно до визначення, наведеного 

у Керівництві із закупівель. Зацікавленим учасникам необхідно звернути увагу на пп. 1.6 та 

1.7, в яких визначається політика Світового банку стосовно конфлікту інтересів. 

 

4. Учасники повинні відповідати наступним мінімальним критеріям: 

 

Фінансові ресурси: 

Наявність або доступ до ліквідних активів, незакладеного нерухомого майна, кредитних ліній 

та інших фінансових засобів (незалежних від будь-яких контрактних авансів), достатніх для 

того, щоб відповідати вимогам щодо руху грошових коштів, пов’язаних з будівельними 

роботами, в розмірі 30,0 (тридцять) млн. грн. для вищезгаданого контракту за вирахуванням 

інших зобов’язань Учасника.  



Середньорічний оборот для будівельних робіт: 

Мінімальний середній річний оборот для будівельних робіт в розмірі 80,0 (вісімдесят) 

млн. грн., який розраховується як усі завірені платежі, отримані за контракти, які виконуються 

та/або виконані, за останні 3 (три) роки, поділені на 3 (три) роки. 

 

 

Загальний досвід: 

Досвід виконання контрактів на будівельні роботи в ролі головного підрядника, члена СП, 

субпідрядника або генерального підрядника за, мінімум, останні 5 (п’ять) років, починаючи з 

1-го січня 2014 року. 

 

 

Спеціальний досвід: 

Мінімальна кількість аналогічних контрактів, вказана нижче, які були успішно та по суті 

виконані, та участь у них в ролі генерального підрядника, члена спільного підприємства, 

головного підрядника чи субпідрядника в період між 1-им січня 2014 року та кінцевим 

терміном подачі конкурсних пропозицій: 1 (один) контракт з мінімальною вартістю 60,0 

(шістдесят) млн. грн. або 2 (два) контракти з мінімальною вартістю 30,0 (тридцять) млн. грн. 

кожен. 

 

Для вищезгаданих та усіх інших контрактів, завершених чи в процесі виконання, в ролі 

генерального підрядника, члена СП, головного підрядника чи субпідрядника на перший день, 

чи починаючи з першого дня, календарного року на протязі періоду, вказаного вище, 

мінімальний досвід основних видів будівельних робіт, які були успішно виконані: 

-  монтаж та введення в експлуатацію трубопроводів теплових мереж з номінальним 

діаметром не менше 200 мм 

-  будівництво, монтаж обладнання та введення в експлуатацію теплових пунктів 

(центральних чи індивідуальних). 

 

 

Історія судових спорів: 

З 1-го січня 2014 року не було судових процесів та/або рішень третейського суду проти 

Учасника. 

 

 

Персонал: 

Учасник торгів повинен продемонструвати наявність у нього мінімально необхідного для 

виконання Контракту Ключових працівників із належною кваліфікацією (та в достатній 

кількості) згідно з поданою нижче таблицею.  

 

№ за 

п. 
Посада/фах 

Відповідні відомості 

про освіту 

Мінімальний 

стаж відповідної 

роботи 

1 Керівник будівництва диплом про освіту у 

галузі будівництва 

десять (10) 

2 Головний майстер диплом про освіту у 

галузі будівництва 

п’ять (5) 

3 Інженер з охорони праці диплом про освіту у 

галузі охорони праці 

п’ять (5) 

  



Обладнання: 

Учасник торгів повинен продемонструвати, що у нього є доступ до основного обладнання 

Підрядника, перерахованого нижче: 

 

№ Тип та характеристики обладнання Мінімальна 

необхідна 

кількість 

1 Автокран вантажопідйомністю до 20 т два (2) 

2 Автовишка (телескопічна/локтева) один (1) 

3 Бульдозер потужністю 59 кВт (80 к.с.) один (1) 

4 Екскаватор одноківшовий дизельний на гусеничному ходу з ківшом 

місткістю 0,5 (0,5-0,63) м3 

один (1) 

5 Екскаватор одноківшовий дизельний на гусеничному ходу з ківшом 

місткістю 0,4 (0,35-0,45) м3 

один (1) 

6 Екскаватор “драглайн” або “зворотна лопата” з ківшом місткістю 

0,4 (0,3-0,45) м3 

один (1) 

7 Автомобіль-самоскид вантажопідйомністю не менше 20 т два (2) 

8 Вантажний автомобіль вантажопідйомністю не менше 10 т один (1) 

9 Причіпний коток на пневмоколісному ходу масою 25 т один (1) 

10 Пневматична трамбівка один (1) 

11 Асфальтоукладальник  один (1) 

 

 

Більш детальна інформація наведена у тендерній документації. 

 

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію та 

ознайомитись із тендерною документацією в робочі дні з 9:00 до 16:00 за місцевим часом за 

адресою (1) що вказана нижче. 

 

6. Повний пакет тендерної документації українською мовою можна придбати після подачі 

зацікавленими учасниками письмової заяви на бланку Учасника на адресу (1), і сплативши 

невідшкодовуваний внесок в розмірі 5 500 грн. (п’ять тисяч п’ятсот українських гривень). 

Оплата повинна бути здійснена шляхом банківського переказу на банківський рахунок, що 

вказаний нижче: 

 

Банківські реквізити: 

Отримувач платежу: Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 

Рахунок UA5035182600030002313 у Філії - Харківське обласне управління АТ “Ощадбанк” 

МФО: 351823 

Код ЄДРПОУ: 31557119 

 

Призначення оплати: Невідшкодовуваний внесок за тендерну документацію по закупівлі 

№UDHEEP-KHTM-NCB-16. 

 

Усі банківські збори, пов’язані з банківським переказом, мають бути сплачені Учасником 

торгів. 

 

Документація буде надіслана наземною поштою чи кур’єром, або ж її може забрати 

уповноважений представник Учасника за адресою (1), що вказана нижче. 

  



7. Положення в Інструкціях учасникам торгів та Загальних умовах контракту є 

положеннями Банківської Стандартної тендерної документації: Закупівля робіт невисокої 

вартості (в редакції від жовтня 2017 року). 

 

8. Конкурсні пропозиції повинні бути доставлені за нижче вказаною адресою (2) до 11:00 

за місцевим часом 21 листопада 2019 року. Всі конкурсні пропозиції повинні 

супроводжуватися заставним забезпеченням виключно у вигляді безумовної банківської 

гарантії в розмірі 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) українських гривень.  

Електронні торги не допускаються. Конкурсні пропозиції, які надійшли пізніше зазначеного 

терміну, будуть відхилені. 

 

9. Пропозиції будуть відкриті у присутності представників учасників, які прибудуть за 

адресою (2), вказаною нижче, об 11:00 за місцевим часом 21 листопада 2019 року. 

 

10. Адреси, що згадувалися вище, наступні: 

 

Адреса (1): 

 

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 

До уваги пана Романа Зінченко, керівника Регіональної групи управління проектом 

Адреса: вул. Плеханівська, 117-ч, поверх 4, офіс 50 

місто Харків 

Поштовий індекс: 61037 

Tелефон: +38 057 7585342 

Факс:  +38 057 7387120 

Адреса електронної пошти: zinchenko.r.e@hts.kh.ua 

 

Адреса (2): 

 

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 

Адреса: вул. Мефодіївська, 11, 3 поверх, кімната 303 

місто Харків 

Поштовий індекс: 61037 

Країна: Україна 

mailto:zinchenko.r.e@hts.kh.ua

