
                             ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРНІЙ ПРОЦЕДУРІ

Закупівля попередньо-ізольованих елементів (труб) для системи централізованого
теплопостачання та надання відповідних супутніх послуг

Це є лише перекладом оригінального запрошення. Це повідомлення спрямоване на поширення 
інформації щодо відкритого тендеру серед потенційних місцевих українських учасників! Для 
ознайомлення з оригінальним оголошенням, будь-ласка звертайтеся до інтернет порталу державних 
закупівель Швейцарської Конфедерації, за адресою: www  .  simap  .  ch 

1. Замовник
1.1 Офіційна назва та адреса Комунальне Підприємство «Житомиртеплокомуненерго
Замовника Житомирської Міської Ради

Вул.. Київська 48, 10014, м. Житомир, Україна

Місце розташування замовника Україна

Організатор тендерної процедури Комунальне Підприємство «Житомиртеплокомуненерго» 
Житомирської Міської Ради,  Житомир, Україна

До уваги: Максим Жук
Адреса вул. Київська 48, м. Житомир, Україна     
Поштовий Індекс 10014
Країна Україна
телефон (+380) 412 471 930
Факс (+380) 412 471 933 
Ел. пошта effekt  -  plus  @  ukr  .  net  ;   konstantin  .  drozd  @  firstclimate  .  com   

1.2 Заявки мають надсилатися на
наступну адресу: див. пункт 1.1

1.3 Останній строк письмових  24 лютого, 2017р. 
Запитань

Коментар: Передтендерна зустріч та відвідування об’єктів 
відбудуться 16 лютого 2017р. Зацікавлені учасники будуть 
запрошені на цю зустріч

1.4 Строк подання пропозицій Дата 14 березня, 2017 р.     
                                                           Час 10:00  (місцевий час)
                                                                                                        

1.5 Дата відкриття пропозицій Дата 14 березня, 2017 р.     
                                                           Час 10:30  (місцевий час)

2.   Зміст Тендеру

2.1 Вид тендеру Закупівля
2.2 Назва Проекту Проект з Енергоефективності в м. Житомир – попередньо 

виготовлені елементи (труби) для системи централізованого 
теплопостачання

2.3 Номер Проекту інформація відсутня 
2.4 Розділення на лоти  не дозволяється
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2.5 Загальний Словник Закупівель CPV: 09323000 ‚ Централізоване теплопостачання

2.6 Детальний опис продукту  
Ціль даного контракту, як частини Проекту з 
Енергоефективності в м. Житомир полягає в закупівлі 
попередньо-ізольованих елементів (труб) та надання 
відповідних супутніх послуг.
Передбачається дві поставки: 
Поставка 1 (для Районної Котельної РК-9, для РК-10 
(перший етап)) буде складатися з: стальних попередньо-
ізольованих елементів (труб) для підземного прокладання з 
номінальними діаметрами від 125 до 300 мм та загальною 
протяжністю  1820.0 метрів, SPIRO труб для наземного 
прокладання номінальними діаметрами від 100 до 400 мм 
загальною протяжністю 5042.0 м, стальних неізольованих 
труб для підземного прокладання номінальними 
діаметрами від 50 до 300 мм загальною протяжністю 156.0 
м
Поставка 2: (для РК-10 (другий етап) та вулиць Вільський 
Шлях 15 та 18)  буде складатися з: стальних попередньо-
ізольованих елементів (труб) для підземного прокладання з 
номінальними діаметрами від 32 до 300 мм та загальною 
протяжністю  2970.5 метрів, SPIRO труб для наземного 
прокладання номінальними діаметрами від 80 до 300 мм 
загальною протяжністю 3631.5 м.
Для двох Поставок, мають бути надані наступні супутні 
послуги:

 Переоцінка та затвердження розрахунку 
навантажень

 Проведення навчання для персоналу Замовника 
щодо монтажу, пуску в експлуатацію, експлуатації, 
технічного нагляду та ремонтів поставлених товарів

 Нагляд за монтажними роботами на будівельних 
майданчиках та нагляд за пусконалагоджувальними 
роботами

 Місцеві роботи з ізоляції муфт попередньо-
ізольованих труб за допомогою поліуретанової піни.

 Ізоляція стиків
 Монтаж, тестування та пуск в експлуатацію системи

моніторингу та контролю за витоками.
Тривалість Контракту: початок  - Травень 2017, Закінчення 
– Жовтень 2023р, включаючи гарантійний період 
тривалістю 5 років. 

2.7 Місце поставки: Вул. Жуйко 12, м. Житомир, Україна, 10002

2.8 Строк дії Контракту: Початок: 31/05/2017, Закінчення: 31/10/2023
Контракт не буде поновлюватися

2.9 Чи дозволені Опції? Ні



2.10 Критерії оцінювання
(присудження Контракту):

Згідно критеріїв приведених в тендерній документації

2.11 Чи дозволені Варіанти? Ні
2.12 Чи дозволені часткові пропозиції Ні

2.13 Дата поставки Початок: 31/07/2017, Закінчення: 30/03/2018
Коментар: Поставка 1 (для РК-9 та РК-10 (перший етап)) – 
має відбутися в 2017р, не пізніше ніж через два місяці з дати
вступу  контракту в силу.
Поставка 2 (для РК-10 (другий етап) та вул.. Вільский Шлях 
15, 18) – має відбутися в 2018 р, не пізніше ніж через 10 
місяців після підписання контракту
Супутні послуги мають бути надані не пізніше Жовтня 
2017р та Жовтня 2018 р відповідно.

3.Умови

3.1 Загальні умови участі  
Це запрошення до участі в Тендері відкрито та дійсне для
компаній з усіх країн. 
Процедури  закупівлі  будуть  відбуватися  згідно  зі
Швейцарськими  Правилами  Закупівель,  за  виключенням
вимоги  того,  що  учасник  має  бути  зареєстрованим  в
Швейцарії  та  вимоги  наявності  Швейцарської  доданої
вартості. 

3.2 Депозити / Гарантії для подачі тендерних пропозицій не потрібне забезпечення. 
Вимагається гарантія виконання робіт на суму в 10% від 
вартості контракту, що має бути видана на адресу SECO 
Швейцарським або міжнародним банком з топ-репутацією 
та топ-рейтингом, й в прийнятній для SECO формі. Ця 
гарантія має бути надана протягом 28 днів після підписання 
Контракту. Ця гарантія має діяти протягом двох років 
гарантійного періоду. 

3.3 Умови оплати          Двадцять відсотків (20%) Контрактної Ціни без ПДВ має 
бути виплачено як авансовий платіж в обмін на банківську 
гарантію видану на адресу SECO Швейцарським або 
міжнародним банком з топ-репутацією та рейтингом, й в 
прийнятній для SECO формі
П’ятдесят відсотків (50%) величини виставлених інвойсів 
без ПДВ за поставлені товари та надані послуги має бути 
виплачено після підписання протоколу прийняття 
відповідних товарів та/або послуг 
Тридцять відсотків (30%) величини виставлених інвойсів 
без ПДВ за поставлені товари та надані послуги має бути 
виплачено після підписання протоколу вступу в 
експлуатацію поставленого обладнання. 
Виплати будуть зроблені  в валюті Контракту  (Швейцарські
Франки).



3.4 Витрати Всі витрати на поставку товарів та супутні послуги

3.5  Консорціуми учасників Дозволено

3.6 Суб-підрядники Дозволено

3.7 Критерії відповідності На основі критеріїв наведених в тендерній документації

3.8 Необхідні докази На основі критеріїв наведених в тендерній документації

3.9 Критерії для отримання
тендерної документації

Необхідно подати заявку на отримання тендерної 
документації необхідно зробити не пізніше 07 березня 
2017р. 

3.10 Мови пропозицій Англійська та Українська

3.11 Тривалість дії пропозицій 120 днів з після дати отримання пропозицій

3.12 Як отримати тендерну  
документацію: Тендерна документація може бути отримана за письмовим 

запитом за адресою Замовника:

Назва КП Житомиртеплокомуненерго, Житомирської Міської 
Ради, Житомир, Україна

До уваги: Максим Жук
Адреса вул. Київська 48, м. Житомир, Україна
Поштовий індекс 10014
Країна Україна
Телефон (+380) 412 471 930
Факс (+380) 412 471 933 
ел. адреса effekt  -  plus  @  ukr  .  net  ;   konstantin  .  drozd  @  firstclimate  .  com

Документи та запрошення
до тендеру в наявності З: 01 Лютого, 2017

До 07 Березня, 2017 

Мова тендерних документів                Англійська

Додаткова інформація для
отримання тендерної документації

В разі якщо Учасник бажає отримати тендерну документації
в  надрукованому/паперовому  вигляді,  тендерна
документація  може  бути  надіслана  кур’єрською  службою.
Вартість  пересилання  має  бути  оплачена  Учасником
безпосередньо кур’єру. Замовник не несе  відповідальності
за втрату документів чи несвоєчасну доставку. 

4.Інша інформація

4.1 Умови для сторін, що не є частиною
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     Договору про вільну торгівлю немає
4.2 Ділові Умови -
4.3 Переговори зберігають повну силу
4.4 Базові принципи                     Замовник може присудити Контракт тільки тим Учасникам, 

що відповідають всім вимогам, пов’язаним з охороною 
праці/безпекою праці та умовам праці для працівників, а 
також забезпечують рівні зарплати для чоловіків та жінок

4.5 Додаткова інформація Пропозиції мають бути надані англійською та українською 
мовами

4.6 Офіційний орган оголошення simap.ch 

4.7 Процедура Апеляції Цей тендер є частиною договору між урядом України та 
Урядом Швейцарської Конфедерації. Процедури Апеляції, 
зокрема ті, що передбачені Швейцарським Федеральним 
Актом щодо Публічних Закупівель не застосовуються.


