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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ 

Капітальний ремонт гуртожитку №2 по вул. Медової Печери 39а та гуртожитку №3 по вул. 
Медової печери 39 

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке 
було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки (http://www.nefco.org) 08 травня 
2020 року. 

Львівський національний університет імені Івана Франка надалі – «Замовник», у якості Бенефіціара 
частини кредиту, позиченого у Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) державою Україна, 
представленою Міністерством фінансів України та Міністерством освіти та науки України, має намір 
використати фінансування на оплату витрат по проекту «Підвищення енергоефективності навчальних 
корпусів Львівського національного університету імені Івана Франка» (підпроект проекту «Вища 
освіта України»). 

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких контракту(ів), 
що фінансуватиметься коштами НЕФКО: 

• IFNU Lot 1: Капітальний ремонт гуртожитку №2 по вул. Медової печери 39а 
• IFNU Lot 2: Капітальний ремонт гуртожитку №3 по вул. Медової печери 39 

Замовник має намір здійснити капітальний ремонт двох будівель гуртожитків з метою підвищення 
їх енергоефективності. Сюди входить теплоізоляція стін та даху, заміна дверей, заміна системи 
опалення та ліфтів, встановлення сонячних теплових систем для підготовки гарячої води та 
фотоелектричних установок, оновлення туалетних кімнат, душових, кухонь та інші допоміжні 
роботи. 

Будівлі були побудовані в період між 1984 та 1986 роками. Кожна з них мала 12 поверхів. Загальна 
площа кожної будівлі 12 434 м2. 

Орієнтовна тривалість контракту 12 місяців, при цьому шум і пил, що спричиняються роботами, не 
повинні перевищувати 4 місяців під час літньіх канікул. Обидва гуртожитки ремонтуються 
одночасно, в тісній координації між підрядником та Замовником 

Тендери запрошуються для одного або більше лотів. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Учасники 
тендеру, що претендують на більше ніж один лот можуть пропонувати знижки і ці знижки будуть розглянуті 
при порівнянні тендерів. 

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни. 

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним 
мінімальним вимогам: 

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним 
мінімальним вимогам: 

a) Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для 
виконання Контракту, а також середньорічний оборот Учасника протягом останніх 3 (трьох) років 
перевищив: 
- для IFNU Lot 1: 1 800 000 євро в еквіваленті; 
- для IFNU Lot 2: 1 800 000 євро в еквіваленті. 

У випадку, якщо учасник тендеру приймає участь у більш ніж одному лоті, середній річний оборот за 
останні 3 (три) роки повинен перевищувати загальну суму, встановлену для відповідних лотів. 

http://www.nefco.org/


b) Досвід виконання підрядником щонайменше 5 (п’яти) контрактів за останні 5 (років), із сумарною 
вартістю не менше: 

- для IFNU Lot 1: 2 500 000 євро в еквіваленті; 
- для IFNU Lot 2: 2 500 000 євро в еквіваленті. 

Усі надані контракти повинні бути успішно та в суттєвому обсязі виконані та мають бути подібними за 
обсягом запропонованих учасником Устаткування та Пов'язаних Робіт. 

У випадку, коли учасник тендеру подає заявку на більш ніж один лот, загальна вартість усіх 5-ти контрактів 
повинна бути не меншою від загальної вартості, встановленої для відповідних лотів вище. 

c) У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти вищезазначеним вимогам 
пунктів (а) та (б) щонайменше на 60%; 

d) Учасник тендеру зможе виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання; 

e) Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності 
відповідно до чинного законодавства; 

f) у випадках, коли Учасник тендеру пропонує за Контрактом свої послуги з постачання устаткування, які він 
не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від виробника на 
постачання устаткування у країні Замовника. 

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно 
відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за 
втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word 
форматах, версія PDF буде переважати. 

Всі тендери мають подаватись із декларацією про гарантування тендеру, форма якої приведена у 
тендерному документі. 

Тендери повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 13:00 02 листопада 2020 року, після чого 
вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути 
присутніми при відкритті. 

Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі отримали тендерні документи, може бути переглянутий за 
адресою, вказаною нижче. 

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати 
тендерну документацію за адресою: 

Ірина Богданівна Іваночко  

Секретар тендерного комітету Львівського національного університету імені Івана Франка 

Адреса: Кімната 225, вул. Університетська, б.1, Львів, 79000, Україна 

Телефон: +380 32 239 4261 

Email: iryna.ivanochko@lnu.edu.ua 

Дата: 17 вересня 2020 р. 

 


