ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ
УКРАЇНА
ПРОЕКТ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКІ КОРИДОРИ / ЄВРОПЕЙСЬКІ ДОРОГИ УКРАЇНИ ІІ
РЕМОНТ ДІЛЯНКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ M-05 КИЇВ-ОДЕСА, ЛОТИ 1-3:
ЛОТ 1, КМ 87+442 – КМ 98+400;
ЛОТ 2, КМ 98+400 – КМ 113+400;
ЛОТ 3, КМ 113+400 – КМ 128+028
Це Запрошення до участі в торгах випущено вслід за Загальним повідомленням про закупівлі в рамках даного
Проекту, опублікованим в Офіційному журналі Європейського союзу (OJEU) і на веб-сайті ЄБРР (www.ebrd.com) в
розділі Повідомлення про закупівлі 16 квітня 2019 року.
Державне агентство автомобільних доріг України (далі - «Замовник») планує використати частину коштів кредиту
1
Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку (Банки) на Ремонт ділянки
автомобільної дороги M-05 Київ-Одеса, Лоти 1-3: Лот 1, км 87+442 – км 98+400; Лот 2, км 98+400 – км 113+400; Лот 3,
км 113+400 – км 128+028.
Замовник запрошує підрядників подати запечатані тендерні пропозиції на виконання робіт, що фінансуватимуться з
коштів кредиту, за такими лотами:

Лот 1: км 87+442 – км 98+400 (ділянка починається зі з’їзду на м. Біла Церква, перетинає р. Рось і
закінчується поблизу с. Бикова Гребля). Ремонт близько 11 км дороги, включаючи дорожні, мостові,
дренажні і допоміжні роботи;

Лот 2: км 98+400 – км 113+400 (ділянка починається поблизу с. Бикова Гребля і закінчується на межі
Білоцерківського та Ставищенського районів). Ремонт близько 15 км дороги, включаючи дорожні,
мостові, дренажні і допоміжні роботи;

Лот 3: км 113+400 – км 128+028 (ділянка починається на межі Білоцерківського та Ставищенського
районів і закінчується поблизу смт. Ставище). Ремонт близько 15 км дороги, включаючи дорожні,
мостові, дренажні і допоміжні роботи.
Термін завершення робіт – 730 днів.
Період відповідальності за дефекти – 365 днів.
Тендерні пропозиції можуть надаватися 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 кредиту Банку, 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 сумі не
менше:






1

Лот 1: еквівалент 18 млн євро;
Лот 2: еквівалент 21 млн євро;
Лот 3: еквівалент 23 млн 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 на

В даний час ця ділянка дороги (M05, км 87+442 - км 128+028) не входить до Технічного опису проекту, затвердженого ЄІБ,
однак наразі Державне агентство автомобільних доріг України та Єропейський інвестиційний банк залучені до процесу
переговорів щодо необхідності Поправки до вищезазначеного Технічного опису.

будівництво для лоту на 4 (чотири) місяці в розмірі, еквівалентному не менше 4 млн євро для Лоту 1, 4.5 млн
євро для Лоту 2 і 5 млн євро для Лоту 3, з врахуванням зобов’язань учасника за іншими контрактами. Необхідно
надати баланси за останні 5 (п’ять) років (2014-2018 рр.), що пройшли аудит, а також прогнозовані дані на 20192020 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 рр.) в1,2 рази.



Учасник повинен продемонструвати наявність досвіду робіт по контрактах в ролі підрядника, субпідрядника або
керуючого підрядника протягом останніх п’яти [5] років (2014-2018) до крайнього терміну подачі тендерних
пропозицій з діяльністю протягом мінімум 9 (дев’яти) місяців щороку.



Учасник торгів повинен продемонструвати наявність успішного досвіду робіт в ролі підрядника (генпідрядника або
субпідрядника) за останні 5 (п’ять) років (2014-2018 рр.) у виконанні контрактів, за характером і складністю
порівнюваних з контрактом, на який (-і) претендує підрядник відповідно до зазначеного Варіанту 1 або Варіанту
2. Для цілей оцінки, вартість таких контрактів має становити не менше ніж еквівалент:
ВАРІАНТ 1 – щонайменше 3 (три) контракти для кожного лоту окремо:




Лот 1 – 20 млн євро кожен контракт;
Лот 2 – 22 млн євро кожен контракт;
Лот 3 – 24 млн євро кожен контракт;

Або
ВАРІАНТ 2 – менше 3 (трьох) контрактів для кожного лоту окремо:




Лот 1 – 60 млн євро загальна вартість;
Лот 2 – 66 млн євро загальна вартість;
Лот 3 – 72 млн євро загальна вартість.

Якщо Учасник подає заявку на більш ніж один лот, то така заявка має відповідати сукупним вимогам спеціального
досвіду в залежності від обраних лотів.


Також Учаснику необхідно продемонструвати спеціальний досвід по ключових видах робіт протягом останніх 5
(п’яти) років (2014-2018 рр.) таким чином:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Лот 1 (за будь-який один рік):
Влаштування щебеневого шару основи
Влаштування основи методом холодного
ресайклінгу
Фрезерування наявного дорожнього покриття
Влаштування асфальтобетонного шару
Будівництво та / або ремонт мостів
Земляні роботи

2

130 000 м
2
125 000 м
2

220 000 м
2
600 000 м
2
4 500 м
3
270 000 м

Лот 2 (за будь-який один рік):
Влаштування щебеневого шару основи
Влаштування основи методом холодного
ресайклінгу
Фрезерування наявного дорожнього покриття
Влаштування асфальтобетонного шару
Будівництво та / або ремонт мостів

2

100 000 м
2
375 000 м
2

260 000 м
2
800 000 м
2
1 800 м

6. Земляні роботи
 Лот 3 (за будь-який один рік):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Влаштування щебеневого шару основи
Влаштування основи методом холодного
ресайклінгу
Фрезерування наявного дорожнього покриття
Влаштування асфальтобетонного шару
Будівництво та / або ремонт мостів
Земляні роботи

3

100 000 м

2

140 000 м
2
210 000 м
2

270 000 м
2
770 000 м
2
1 000 м
3
310 000 м



Учасник повинен забезпечити наявність кваліфікованого персоналу відповідно до вимог Тендерної документації.



Учасник повинен забезпечити наявність достатньої кількості техніки та обладнання
Тендерної документації тощо.

відповідно до вимог

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: 500 000 євро;
ЛОТ 2: 550 000 євро;
ЛОТ 3: 600 000 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) 30 жовтня 2019 року на адресу:
До уваги: Славоміра Новака, В.о. Голови
Адреса: вул. Фізкультури, 9, Актовий зал
Місто: Київ, Індекс: 03150
Країна: Україна
Тел: +38 044 287-60-00;
Факс: +38 044 287-41-18;
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

