
Закупівлі 

Шановні панове! 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», яка забезпечує 

реалізацію Проекту «Енергоефективний вечірній Київ» (ЕВК), що фінансується за 

Договором про надання благодійного гранту між ТОВ ДТЕК Трейдінг та Всеукраїнською 

благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» Б/н від 05.09.2013 р., оголошує 

конкурс на вибір генерального підрядника щодо виконання комплексу будівельно-

монтажних робіт по пілотному проекту з реконструкції мережі зовнішнього 

освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, Каштанова, 

Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира Маяковського. 

Перша черга будівельно-монтажних робіт передбачає заміну існуючої системи освітлення 

в «пілотному» житловому районі міста Києва Деснянський на сучасне енергоефективне 

обладнання для забезпечення якісного вуличного освітлення. Роботи за першим етапом 

вважатимуться виконаними у повному обсязі після завершення пусконалагоджувальних 

робіт та передання системи освітлення на баланс «Київміськсвітло». 

З метою розробки та впровадження життєздатних рішень щодо створення сучасної 

системи вуличного освітлення на основі енергоефективного обладнання в пілотному 

житловому районі міста Києва Деснянський, ВБО «Інститут місцевого розвитку» має 

намір укласти договір з організацією (компанією), яка зобов’язується виконати функції 

генерального підрядника з реконструкції мережі зовнішнього освітлення мікрорайону 

міста Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи 

Закревського та проспекту Володимира Маяковського, в обсязі, передбаченому на 

першому етапі реалізації проекту. Роботи повинні бути виконанні згідно з усіма 

передбаченими чинним законодавством державними нормами, стандартами та робочим 

проектом, які генеральному підряднику надасть ВБО «Інститут місцевого розвитку». 

Роботи, які зобов'язується виконати генеральний підрядник, вважатимуться виконаними 

після завершення пусконалагоджувальних робіт, підписання акту готовності будівельно-

монтажних робіт та передання системи освітлення на баланс «Київміськсвітло».  

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до Інституту 

місцевого розвитку не пізніше 17:00 22 червня 2015 року. 

Запрошення до подання пропозиції №ЕВК-25-2015, що додається, містить усю 

інформацію, необхідну для підготовки та подання пропозиції. 

http://www.agroinvest.org.ua/files/RP_uploads/RFP_AGRO-SC13-3B-035_Vegetable%20Storage_Final_ukr.doc
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10 червня 2015 року 

 

Шановні Пані та Панове! 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР»), яка 

забезпечує реалізацію Проекту «Енергоефективний вечірній Київ (ЕВК), що фінансується 

за Договором про надання благодійного гранту між ТОВ ДТЕК Трейдінг та 

Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» Б/н від 

05.09.2013 р., оголошує конкурс на вибір генерального підрядника щодо виконання 

комплексу будівельно-монтажних робіт по пілотному проекту з реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, 

Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира 

Маяковського. 

Вибір генерального підрядника відбувається для забезпечення робіт, пов’язаних з 

реалізацією першого етапу реконструкції існуючої системи освітлення в «пілотному» 

житловому районі міста Києва Деснянський на сучасне енергоефективне обладнання для 

забезпечення якісного вуличного освітлення. Також передбачається заміна існуючої 

системи освітлення в цьому житловому районі міста Києва Деснянський на сучасне 

енергоефективне обладнання. Роботи за першим етапом вважатимуться виконаними у 

повному обсязі після завершення пусконалагоджувальних робіт, підписання акту 

готовності будівельно-монтажних робіт та передання системи освітлення на баланс 

«Київміськсвітло». 

Будівельно-монтажні роботи повинні бути виконані відповідно до проектно-кошторисної 

документації реконструкції мережі зовнішнього освітлення на сучасну систему, що має 

включати в себе світлотехнічні та електротехнічні розрахунки з використанням 

світлодіодних світильників та застосуванням інноваційних технологій. Необхідно 

передбачити заходи з проведення реконструкції за умови, що на об’єкті знаходяться 

установи адміністративного та культурно-освітнього призначення, з врахуванням 

необхідності збереження зелених насаджень та дорожнього покриття. 

Виконавець гарантує якість і надійність проведених робіт, їхню відповідність 

зауваженням, які можуть надходити у ході шеф-монтажу та авторського надзору, а також 

контролю за якістю будівництва зі сторони Замовника. 

Укрупнений перелік робіт подається у таблиці Розділу 2.3 Пропозиції. 

Генеральний підрядник повинен мати ліцензію на виконання будівельно-монтажних робіт 

та достатній досвід у виконанні аналогічних робіт. 

Роботи, які зобов'язується виконати генеральний підрядник, вважатимуться виконаними 

після завершення пусконалагоджувальних робіт, підписання акту готовності будівельно-

монтажних робіт та передання системи освітлення на баланс «Київміськсвітло». 

Метою Проекту ЕВК є розробка життєздатних рішень для створення сучасної системи 

вуличного освітлення на основі енергоефективного обладнання. Виконання завдань 

Проекту ЕВК дозволить сприяти формуванню енергоощадного мислення та вихованню 

відповідної поведінки у містян та представників органів міського самоврядування, які 
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приймають рішення у сфері розвитку інфраструктури міста. Таке мислення може стати 

основою для енергоефективного підходу до удосконалення міської інфраструктури, що у 

свою чергу зменшить споживання електроенергії та заощадить бюджетні кошти. 

Виконання завдань проекту також дозволить зменшити число випадків злочинності та 

порушення громадського порядку, що, свою чергу, дозволить суттєво покращити умови 

проживання населення. 

Реалізація Проекту ЕВК має соціальне спрямування та дозволить встановити в 

«пілотному» житловому районі міста Києва Деснянський сучасне енергоефективне 

обладнання для забезпечення якісного вуличного освітлення та поширити цей досвід на 

інші райони міста Києва. Цілі і завдання Проекту ЕВК повністю відповідають пріоритетам 

Уряду України і керівництва міста Києва щодо енергозбереження та заощадження 

бюджетних коштів, покращення умов проживання мешканців міста та захисту 

навколишнього середовища.  

Проект ЕВК передбачає виконання наступних завдань:  

1. Покращення освітлення вулиць, прибудинкових територій та між квартальних 

проїздів, паркових зон у темний час доби. 

2. Зменшення енергоспоживання. 

3. Зменшення викидів, забруднюючих речовин у навколишнє середовище шляхом 

заміни ламп ДРЛ (дугові ртутні лампи) на світлодіодні світильники.  

4. Збільшення терміну експлуатації світильників використовуючи світлодіодні з 

строком служби не менше 50 000 годин. 

5. Заміна старих залізобетонних опор на нові металеві гарячого цинкування. 

6. Оновлення кабельних трас живлення. 

Очікувані результати Проекту ЕВК: 

1. Формування енергоощадного мислення та відповідної поведінки мешканців міста, 

що стає основою для енергоефективного підходу споживання електроенергії та 

заощадження бюджетних коштів. 

2. Створені умови для плідної праці мешканців міста з представниками органів 

міського самоврядування щодо удосконалення міської інфраструктури. 

3. Підготовлений та реалізований пілотний проект з встановленням сучасного 

енергоефективного обладнання для забезпечення якісного вуличного освітлення. 

4. Значне покращення умов проживання мешканців міста та поліпшення соціально-

психологічного клімату мікрорайону та міста в цілому. 

5. Створені умови для запровадження якісного вуличного освітлення в інших 

мікрорайонах Деснянського району та міста. 

6. Зацікавлені сторони інформовані, що веде до збільшення відповідальності у 

прийнятті рішень у сфері розвитку інфраструктури міста. 

Термін подання пропозицій 

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до ІМР не пізніше 

17:00 22 червня 2015 року. 

Оголошення результатів 

Очікувана дата оголошення результатів закупівлі робіт – 26 червня 2015 року. 

Запрошення до подання пропозиції, що додається, містить усю інформацію, необхідну для 

підготовки та подання пропозиції. 
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ІМР очікує на плідну співпрацю із Виконавцем. Сподіваємося, що Ви знайдете 

можливість подати пропозицію для участі у закупівлі робіт. 

 

Щиро Ваш, 

 

 

 

 

Руслан Тормосов 

Виконавчий директор, Інститут місцевого розвитку 



 5 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ   

№ЕВК-25-2015 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО 

ПІЛОТНОМУ ПРОЕКТУ З РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО 

ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ МІСТА КИЄВА В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ТЕОДОРА 

ДРАЙЗЕРА, КАШТАНОВА, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО 

ТА ПРОСПЕКТУ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО 

 

 

 

 

 

Виконавець Проекту «Енергоефективний Вечірній Київ»: 

ВБО «Інститут місцевого розвитку» 

 

 

 

 

Київ, Україна 

2015 

 

Проект ЕВК фінансується компанією ДТЕК 

 

 

Договір про надання благодійного гранту Б/н від 05.09.2013 р. 
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РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

1.1 Вступ 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі - ІМР), яка діє 

від імені компанії ДТЕК, забезпечуючи реалізацію Проекту «Енергоефективний Вечірній 

Київ» (далі - ЕВК), за Договором про надання благодійного гранту Б/н від 05.09.2013 р., 

оголошує конкурс на вибір генерального підрядника щодо виконання комплексу 

будівельно-монтажних робіт по пілотному проекту з реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, 

Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира 

Маяковського. 

Вибір генерального підрядника відбувається для реконструкції мережі зовнішнього 

освітлення, пов’язаного з реалізацією першого етапу, за якого передбачається заміна 

існуючих мереж зовнішнього освітлення на сучасну систему освітлення з використанням 

світлодіодних світильників та застосуванням інноваційних технологій в «пілотному» 

житловому районі міста Києва Деснянський в межах вулиць в межах вулиць Теодора 

Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира 

Маяковського. 

Роботи за першим етапом вважатимуться виконаними у повному обсязі після завершення 

пусконалагоджувальних робіт, підписання акту готовності будівельно-монтажних робіт та 

передання системи освітлення на баланс «Київміськсвітло». 

Організації (компанії), чию пропозицію ІМР визнає найбільш відповідною потребам 

Проекту ЕВК, буде запропоновано укласти договір з фіксованою ціною (Договір про 

виконання робіт - надалі «Договір»). Від такої організації (компанії) (надалі - Виконавець) 

вимагатиметься дотримання вимог Договору. 

У Договорі з фіксованою ціною зазначаються результати роботи або кінцевий продукт, 

який має бути створений Виконавцем. Як випливає з назви, ціна Договору є фіксованою і 

не підлягає коригуванню в процесі виконання робіт. Оплата проводиться за кінцеві 

продукти, і Виконавець несе повну відповідальність і повинен звітувати за кінцевий 

продукт. Під час конкурсу вимагається адекватна цінова конкуренція і обґрунтування 

цінової пропозиції.  

Організації (компанії) запрошуються до подання пропозицій відповідно до вимог Розділу І 

«Інструкції щодо подання пропозицій» цього Запрошення до подання пропозиції (ЗПП). 

Розділ І «Інструкції щодо подання пропозицій» не є частиною договору. Метою цього 

розділу є допомога у підготовці пропозицій. 

Оціночна інвестиційна вартість Договору – 1 млн. грн. 

Техніко-економічні показники проектно-кошторисної документації пілотного проекту з 

реконструкції мережі зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах 

вулиць Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та 

проспекту Володимира Маяковського наведено у таблиці: 

Показники Од. виміру Кількість 

Характер будівництва - Реконструкція 

Світлодіодних СП по Частині 1 шт. 31 

Опор з/о по Частині 1 шт. 31 

Мереж живлення з/о по Частині 1 м 1612 
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Світлодіодних СП по Частині 2 шт. 18 

Загальна кошторисна вартість будівництва, передбачена 

робочим проектом в поточних цінах станом на 06.2015 

року, складає: 

Частина 1 

Частина 2 

 

 

 

856 168,92 грн. 

130 015,22 грн. 

 

Хоча оціночна вартість наведена, організації (компанії) повинні запропонувати ціни, які 

вони вважають реалістичними і обґрунтованими для виконання роботи, описаної в їхній 

пропозиції. Найбільш ефективний підхід для досягнення очікуваних результатів 

заохочується, і Договір буде присуджений організації (компанії), пропозиція якої 

пропонує найкраще співвідношення технічних і вартісних факторів. 

Запрошення до подання пропозиції не означає взяття ІМР будь-яких зобов’язань, у тому 

числі зобов’язань щодо відшкодування будь-яких витрат, пов’язаних з підготовкою і 

поданням пропозицій. ІМР залишає за собою право утриматись від доручення відібраній у 

результаті розгляду пропозицій організації (компанії) виконання завдань у межах будь-

якої частини обсягу робіт згідно із запропонованим бюджетом (див. Додаток Б). 

Терміни, зазначені у ЗПП, є послідовними календарними дням, якщо не зазначено іншого. 

1.2. Подання пропозиції 

Дане Запрошення до подання пропозицій (ЗПП) є відкритим, як вказано у розділі І 

«Інструкції щодо подання пропозицій» ЗПП. 

Після завантаження даного ЗПП з сайту ІМР www.mdi.org.ua зацікавлені організації 

(компанії) повинні надіслати інформаційний лист про наміри взяти участь у даному 

відборі виконавця (у довільній формі) на електронну адресу ІМР: tender@mdi.org.ua. 

Пропозиції, подані організаціями (компаніями), які не надіслали такого інформаційного 

листа, не будуть відхилятися, проте такі організації (компанії) несуть усі ризики, пов'язані 

з неотриманням поправок, роз’яснень чи будь-яких інших повідомлень у зв'язку з цим 

ЗПП. 

Організації (компанії), які бажають відгукнутися на цей ЗПП, повинні надати свої 

пропозиції відповідно до наступних інструкцій.  

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до Комісії з 

питань закупівель Інституту місцевого розвитку на адресу м. Київ, 04655, вул. Ігорівська 

14-а та скановані копії на електронну адресу tender@mdi.org.ua. Пропозиції необхідно 

подати не пізніше 17:00 22 червня 2015 року.  

У разі виникнення додаткових запитань щодо даного ЗПП, надсилайте їх до 17 червня 

2015 року на електронну адресу tender@mdi.org.ua з поміткою «Пропозиція до ЗПП 

№ЕВК -25-2015, подана: (назва організації)».  

Комісія з питань закупівель ІМР не розглядатиме пропозиції, подані із запізненням. 

Пропозиції, які будуть подані іншим шляхом, прийматись не будуть.  

Організації (компанії) несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання 

пропозицій. 

ІМР має право до закінчення встановленого строку подання пропозицій прийняти рішення 

про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої 

пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про 

продовження строку розміщуються на сайті ІМР, а також надсилаються учасникам, які 

надіслали інформаційний лист про наміри взяти участь у відборі.  

http://www.agroinvest.org.ua/
mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
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1.3 Вимоги 

1.3.1 Загальні вимоги 

ІМР має намір укласти договір з організацією (компанією) (неприбутковою або 

комерційною), яка зареєстрована відповідно до законодавства України та усіх вимог 

цивільного права і законодавчої бази про оподаткування. Залучення субпідрядників для 

виконання робіт дозволяється. 

 

А. Національність постачальників товарів та послуг. Заявники, які подають свої 

пропозиції у відповідь на ЗПП, мають відповідати таким вимогам: 

 

 бути зареєстрованими відповідно до законів України; 

 якщо заявник є організацією (компанією), остання повинна управлятись органом 

управління, в якому більшість ключових управлінських посад обіймають громадяни 

або резиденти України (або особи з еквівалентним статусом, що дозволяє їм постійно 

проживати і працювати в Україні); або громадяни або резиденти України (або особи з 

еквівалентним статусом, що дозволяє їм постійно проживати і працювати в Україні), 

мають бути зайняті на більшості штатних та ключових управлінських посад організації. 

 

Б. Організації, що контролюються урядом. 

Заявником може бути державний навчальний заклад, організація, що виконує роботи у 

сфері комплексного рішення освітлення/надає консультаційні послуги з питань 

комплексного рішення освітлення та енергоефективності або інший технічний заклад, 

основною метою діяльності якого не є бізнес або комерційна діяльність.  

 

Фірми, що працюють як комерційні організації, або інші організації чи підприємства 

(включно з неприбутковими організаціями), в яких контрольна частка власності належить 

уряду (наприклад Уряду України чи уряду іншої країни), не мають права бути 

постачальниками товарів, робіт і послуг.  

1.3.2 Вимоги до подання пропозицій 

 

Пропозиції мають відповідати наступним вимогам щодо форматування та розмірів: 

1) мають бути надруковані з одиничним інтервалом на аркушах формату А4 шрифтом 

розміру 12, а у таблицях та графіках не меншим ніж 10; 

2) всі документи, включаючи допоміжні матеріали, надаються українською мовою;  

3) текстова частина заявки має надаватись у сумісній з Windows версії програми MS 

Word (версія 2000 або пізніша) або у форматі Adobe PDF; 

4) таблиці мають надаватись у форматі MS Excel (версія 2000 або пізніша) або у одній 

із останніх версій програми Lotus 1-2-3 або у таблицях, що є сумісними з MS Word;  

5) Технічна та Цінова пропозиції мають бути надіслані одним листом;  

6) загальний розмір електронної версії пропозиції та допоміжних матеріалів не може 

бути більшим ніж ліміт у 10 мегабайт.  

Пропозиція має містити такі складові: 

А. Супровідний лист готується за формою, наведеною в Додатку А до цього ЗПП. Копії 

документів мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою організації – 

заявника. 

Б. Анкета заявника готується за формою, наведеною у Додатку А до цього ЗПП.  
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В. Кваліфікаційна пропозиція має складатися з документально підтвердженої 

інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з п. 

1.7.3 до документації та підтвердження попереднього досвіду роботи у відповідній галузі. 

 

Г. Цінова пропозиція повинна містити: 

 кошторис за формою, наведеною у Додатку Б до цього ЗПП. Кошторис має бути 

завірений підписом уповноваженої особи та печаткою організації – заявника (за 

наявності). Всі суми мають бути вказані у гривнях. Кошторис має враховувати 

підходи, викладені у технічній пропозиції, та вимоги, що викладені у розділі 

«Обсяг робіт». Кошторис повинен містити деталізований опис витрат за кожною 

статтею, щоб дати можливість оцінити реалістичність, обґрунтованість і повноту 

пропозиції. 

Д. Інші супровідні документи:  

 копія статуту (положення), установчого договору, рішення про утворення 

суб’єкта господарювання; 

 витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

 свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо 

Виконавець є платником податку на додану вартість); 

 довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника 

єдиного податку; 

 копія балансу підприємства за останній звітний період; 

 дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл  необхідний 

згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, 

сертифікат, тощо). 

1.4 Графік заходів 

 Публікація Запрошення до подання пропозицій   - 10 червня 2015 р. 

 Кінцевий термін подання запитань   - 17 червня 2015 р. 

 Кінцева дата надання відповідей на запитання  - 19 червня 2015 р. 

 Дата подання пропозицій     - 22 червня 2015 р. 

 Очікувана дата підписання договору                 - 26 червня 2015 р. 

 

ІМР/Проект ЕВК залишає за собою право вносити зміни до графіку заходів на власний 

розсуд. 

1.5 Запитання і відповіді 

Не пізніше встановленої вище (параграф 1.4 п. 2) дати заявник може звернутися з 

проханням роз’яснити будь яке положення Запрошення до подання пропозиції, 

надіславши запитання на адресу ІМР tender@mdi.org.ua. Відповіді на запитання 

надсилаються електронною поштою усім потенційним учасникам, які висловили 

зацікавленість взяти участь у відборі, як зазначено в параграфі 1.2 «Подання пропозиції».  

Лише письмові відповіді, направлені з офіційної електронної адреси ІМР 

tender@mdi.org.ua, або розміщені на веб-сторінці ІМР www.mdi.org.ua, вважатимуться 

офіційними відповідями Проекту ЕВК і розглядатимуться як такі під час прийняття і 

оцінювання пропозицій. Будь-які відповіді на запитання в письмовій та/або усній формі, 

отримані поза офіційними каналами зв’язку, у тому числі від працівників та/або інших 

представників ІМР чи Проекту ЕВК або інших осіб, не можуть розглядатися як офіційні 

відповіді на запитання щодо подання конкурсних пропозицій. 

 

mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
http://www.mdi.org.ua/
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1.6 Термін дії пропозиції  

Пропозиції повинні залишатися дійсними не менш ніж сорок п’ять (45) календарних днів 

після закінчення терміну подання пропозицій. 

 

1.7 Основа визначення переможця конкурсу 

Договір буде укладено із заявником, пропозиція якого відповідатиме вимогам ЗПП, 

технічному опису завдання і якій буде віддана перевага за визначеними критеріями. 

Оцінюючи пропозиції, ІМР використовуватиме наступні критерії:  

 Критерії оцінювання 
Максимальна 

кількість балів 

1 Досвід організації у виконанні робіт у відповідній галузі 20 

2 Відповідність кваліфікаційним вимогам 30 

3 Технічні характеристики 30 

4 Цінова пропозиція 20 

 Загальна кількість балів за всіма критеріями 100 

Більш розгорнуто вищезазначені критерії оцінки розглянуті нижче.  

1.7.1 Досвід учасника у виконанні робіт у відповідній галузі  

Буде оцінюватись досвід учасника у виконанні подібних чи аналогічних робіт у сфері 

реконструкції мереж зовнішнього освітлення з використанням світлодіодних світильників  

та застосуванням інноваційних технологій; досвід будівництва нових або реконструкцію 

існуючих мереж зовнішнього освітлення; у вирішенні питань економічної ефективності 

проектів; визначенні рівня екологічного впливу запланованої діяльності на навколишнє 

середовище та можливостей його мінімізації; досвід роботи з підготовки проектів 

модернізації системи зовнішнього освітлення, зокрема, з використанням світлодіодних 

світильників та новітнього сучасного енергоефективного обладнання. 

Для адекватної оцінки за даним критерієм від учасника вимагається якнайширше 

відобразити всі роботи із зазначеної тематики (або основні, якщо таких робіт багато), які 

учасник успішно завершив для інших замовників та надати декілька рекомендаційних 

листів від замовників. 

1.7.2 Запропонований календарний план робіт 

Під час оцінки визначатиметься: 

- Відповідність плану роботи поставленим завданням та термінам їх виконання; 

- Якою мірою запропонований план роботи чітко і логічно забезпечить досягнення 

основних результатів, що передаються ІМР/Проекту ЕВК. 

Календарний план робіт складається на основі приведеної таблиці: 

Етапи Опис робіт 
Кількість днів для 

виконання 

Етап 1 Виконання підготовчих та демонтажних робіт 14 

Етап 2 Закупівля обладнання та матеріалів 14 

Етап 3 Виконання будівельно-монтажних робіт з 

реконструкції мережі зовнішнього освітлення 

14 

Етап 4 Заміна існуючих мереж зовнішнього освітлення 14 

Етап 5 Пусконалагоджувальні роботи 4 

1.7.3 Відповідність кваліфікаційним вимогам 

Документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази: 

- Інформаційна довідка про технічні можливості учасника; наявність ресурсної бази 



 12 

та матеріально-технічної бази для виконання умов договору про закупівлю; перелік 

машин і механізмів, обладнання та устаткування, які необхідні для виконання 

будівельно-монтажних робіт; 

- Копія ліцензії, завірена печаткою та підписом уповноваженої особи, на проведення 

пусконалагоджувальних робіт з реконструкції мережі зовнішнього освітлення, а 

також робіт з генерального підряду; 

- Копія дозволу, завіреного власною печаткою та підписом уповноваженої особи, на 

виконання робіт з електрообладнанням та електроустановками напругою до 1000В; 

- Якість робіт повинна відповідати Правилам технічної експлуатації 

електроустановок, Правилам улаштування електроустановко (зі змінами); 

- Копія дозволу, завіреного власною печаткою та підписом уповноваженої особи, на 

отримання допуску персоналу до роботи в діючих електроустановках у 

спеціалізованої організації, яка обслуговує електрообладнання, до якого 

підключені електромережі зовнішнього освітлення. 

 

Документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід: 

- Довідка у довільній формі, що містить інформацію про фахівців, яких планується 

залучити до виконання завдань. 

 

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: 

- Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів. 

 

Члени Комісії з питань закупівель оцінюють технічні пропозиції на основі критеріїв 

відбору, присвоюючи пропозиціям бали з максимально можливих по кожному критерію, 

як зазначено у вищенаведеній таблиці.  

1.7.4  Цінова пропозиція 

Розрахунок кількості балів за критерієм «Цінова пропозиція» відбувається за формулою:  

Кі=20*[1-(Ці - Цmin)/Цmах], де 

20 – максимальна кількість балів по цьому критерію; 

Цmin, Цmах – мінімальна та максимальна ціна, запропоновані учасниками;  

Ці – ціна виконання робіт учасника, пропозиція якого оцінюється.  

Учасник, який отримав найвищий сукупний бал, запрошується до обговорення умов 

Договору. 

ІМР визначатиме переможця на основі поданих пропозицій та може звернутися до 

учасників із проханням надати пояснення щодо поданої пропозиції перед визначенням 

переможця. Разом з тим ІМР залишає за собою право звернутися до учасників, пропозиції 

яких отримали високий бал, із проханням надати покращені та остаточні пропозиції з 

метою проведення додаткового між учасниками, що надали найкращі пропозиції.  

1.8 Обговорення Договору 

Публікація даного Запрошення до подання пропозицій жодним чином не зобов’язує ІМР 

укладати Договір з фіксованою ціною з будь-якою організацією (компанією). Терміни та 

умови Договору будуть обговорені додатково з відібраним учасником.  

Будь-ласка, зверніть увагу, що компанія ДТЕК не є стороною Договору. Будь-які 

заперечення (претензії) з боку учасника з усіма відповідними поясненнями надсилаються 

на розгляд ІМР, оскільки компанія ДТЕК не розглядатиме заперечення (претензії) у межах 

подібних договорів, що фінансуються з боку ДТЕК. ІМР приймає рішення щодо таких 

заперечень на рівні Виконавчого директора ІМР. 
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РОЗДІЛ II. ОБСЯГ РОБІТ 

2.1 Основні положення 

Проект «Енергоефективний Вечірній Київ» (далі – Проект ЕВК або Проект) є однорічним 

проектом (2013-2014 рр.) з можливістю продовження, який фінансується компанією 

ДТЕК. Реалізацію Проекту забезпечує ВБО «Інститут місцевого розвитку».  

Метою проекту є створення сучасної системи вуличного освітлення на основі 

енергоефективного обладнання у мікрорайоні міста Києва в межах вулиць Теодора 

Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира 

Маяковського. В рамках проекту буде реалізовано системний підхід до переходу до 

сучасної та енергоефективної системи вуличного освітлення з метою зменшення 

споживання електроенергії та зниження витрат бюджетних коштів. 

Згідно з концепцією Проекту ЕВК планується виконати реконструкцію існуючої мережі 

зовнішнього освітлення, яка передбачає наступне: 

1. За Частиною 1 - Заміну всіх існуючих залізобетонних опор освітлення на нові 

металеві гарячого цинкування; тип і висота опор мають бути визначені згідно з 

технічними умовами КП «Київміськсвітло» та світлотехнічного розрахунку в 

складі проектно-кошторисної документації та погоджена з представниками 

Замовника і Проектом ЕВК. 

2. За Частиною 1 - Заміну існуючих та прокладання нових кабельних трас 

електромереж зовнішнього освітлення; мають відповідати технічним умовам 

КП «Київміськсвітло» та електротехнічного розрахунку та мають бути остаточно 

визначені в складі проектно-кошторисної документації та погоджені з 

представниками Замовника і Проектом ЕВК. 

3. За Частиною 1 та 2 - Заміну світильників з енергоємними лампами на світильники 

зі світлодіодними джерелами світла, що мають серійно вироблятися на 

спеціалізованому підприємстві з метою подальшої уніфікації та бути 

сертифікованими, з терміном гарантійного обслуговування не менше 5 років, з 

терміном служби не менше 50000 годин, мати ступінь захисту не менше ІР65 та 

мати денний білий спектр випромінювання (4000-5500 К); кількість та марка 

світлодіодних світильників мають бути остаточно визначені в складі проектно-

кошторисної документації та погоджені з представниками Замовника і Проектом 

ЕВК. 

Організація, з якою буде укладений контракт, крім викладеного вище, повинна: 

1. Забезпечити сприяння у роботі Замовника з організаціями, які надають послуги по 

інженерному забезпеченню реконструкції мережі зовнішнього освітлення. 

2. Супроводжувати будівельно-монтажні роботи (реконструкцію) на всіх етапах, 

включаючи введення в експлуатацію та передачу на баланс до експлуатуючої 

організації, забезпечити налагодження та випробування обладнання мережі 

зовнішнього освітлення,  забезпечити підконтрольну експлуатацію. 

Стисла інформація про технічні характеристики мережі зовнішнього освітлення наведені у 

Додатку В. 

2.2 Мета 

Виконати першу чергу реконструкції пілотного проекту мережі зовнішнього освітлення 

мікрорайону міста Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де 

Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира Маяковського, що передбачає 
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заміну існуючого обладнання на систему зовнішнього освітлення з використанням 

світлодіодних світильників та застосуванням інноваційних технологій.  

По завершенню першої стадії будівельно-монтажних робіт у Пілотному проекті 

житловому районі міста Києва Деснянський буде замінена система зовнішнього 

освітлення на сучасну систему освітлення з використанням світлодіодних світильників та 

застосуванням інноваційних технологій.  

2.3 Обсяг та етапи діяльності 

Очікується, що відібрана на конкурсній основі організація (далі – Виконавець), самостійно 

або із залученням партнерських організацій виконає комплекс робіт з першої черги 

реконструкції системи зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць 

Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту 

Володимира Маяковського. 

Будівельно-монтажні роботи повинні бути виконані відповідно до робочого проекту, а 

також вимог Державних будівельних норм проектування об'єктів 1-ої категорії складності 

та відповідно до нормативної документації. 

Виконавець гарантує якість і надійність проведених робіт, їх відповідність зауваженням, 

які можуть надходити у ході шеф-монтажу та авторського надзору, а також контролю за 

якістю будівництва зі сторони Замовника. 

Термін усунення недоліків у роботі  - 20 днів з моменту повідомлення Замовником 

виконавця при виявленні таких недоліків. 

Виконавець повинен надати Замовнику наступні документи після завершення робіт: 

- Акт виконаних робіт; 

- Податкові накладні; 

- Власний кошторис і рахунок за виконані роботи. 

Укрупнений перелік видів та обсягів будівельно-монтажних та демонтажних робіт у 

пілотному проекті з реконструкції мережі зовнішнього освітлення мікрорайону міста 

Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи 

Закревського та проспекту Володимира Маяковського подається у проектно-

кошторисній документації, яка наведена: 

Частина 1 - ДОДАТОК Г та Е. 

Частина 2 - ДОДАТОК Д та Є. 

Передбачається, що термін виконання робіт Виконавцем становитиме не більше 

60 календарних днів, у тому числі: 

- Підготовчий період – 10 днів; 

- Основний період – 50 днів. 

2.4 Кваліфікаційні вимоги до Виконавця 

• Досвід у виконанні подібних або аналогічних робіт у сфері комплексного рішення з 

впровадження систем освітлення; розробки техніко-економічних обґрунтувань 

подібних проектів; вибору оптимальних рішень для мінімізації капітальних витрат 

при отриманні якомога вищих економічних показників від впровадження проектів. 

• Перелік об’єктів, яким було поставлене світлодіодне обладнання, що є предметом 

конкурсу (за останні 3 роки). 

• Наявність кваліфікованих фахівців для виконання будівельно-монтажних робіт, в 

тому числі з питань забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту 
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навколишнього природного середовища, вимог пожежної безпеки і 

енергозбереження, кошторисної документації. Перелік спеціалістів, які працюють 

на підприємстві із зазначенням посади та досвіду їх роботи в даній області. 

• Ліцензія та сертифікати (Будівельна Ліцензія, ISO 9001). 

• Установчі документи (устав, виписка із державної реєстрації, свідоцтво платника 

ПДВ). 

• Баланс (за два останніх звітних періоди). 

• Форма 2 – Звіт про фінансові результати (за два останніх звітних періоди). 

• Виписка із Єдиного реєстру підприємств. 

• Наявність технічних ресурсів, необхідних для виконання завдань (будівельної 

техніки, обладнання, приміщень, офісного обладнання, засобів зв’язку, інше).  

• Копія дозволу, завіреного власною печаткою та підписом уповноваженої особи, на 

виконання робіт з електрообладнанням та електроустановками напругою до 1000В; 

• Якість робіт повинна відповідати правилам Правилам технічної експлуатації 

електроустановок, Правилам улаштування електроустановко (зі змінами). 

• Копія дозволу, завіреного власною печаткою та підписом уповноваженої особи, на 

отримання допуску персоналу до роботи в діючих електроустановках у 

спеціалізованої організації, яка обслуговує електрообладнання, до якого 

підключені електромережі зовнішнього освітлення. 

2.5 Звітність 

Виконавець надає ІМР/Проекту ЕВК звіти за результатами виконання кожного етапу 

діяльності на паперових носіях і в електронному форматі українською мовою не пізніше 

5 робочих днів після завершення кожного етапу.  

 

2.6 Ресурси  

Виконавець на власний розсуд забезпечить наявність ресурсів, достатніх для виконання 

зазначених вище завдань (комп’ютери, офісне обладнання, засоби зв’язку і т.д.). 
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ДОДАТОК A: Супроводжувальний лист. Анкета учасника (форма) 

Офіційний бланк організації 

 

 

Дата________________ 

 

 

Шановний п. Тормосов! 

 

Ми, що нижче підписалися, пропонуємо виконати роботи генерального підрядника з 

виконання комплексу будівельно-монтажних робіт щодо реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, 

Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира 

Маяковського. Відповідно до Вашого Запрошення до подання пропозицій №ЕВК-25-2015 

і нашої Пропозиції від ______ 2015 року. Цим надаємо нашу Пропозицію, яка містить 

Технічну пропозицію і Цінову пропозицію в запечатаному конверті. 

Цим заявляємо, що вся інформація у цій Пропозиції відповідає дійсності, і приймаємо 

умови, відповідно до яких наявність будь-якої інформації, що не відповідає дійсності, 

може призвести до дискваліфікації учасника. 

Цим ми зобов’язуємося обговорити терміни та умови реалізації Договору у випадку, якщо 

таке обговорення відбудеться, протягом терміну дії цієї Пропозиції, тобто впродовж 45 

(сорока п’яти) днів з дати її подання, а також підтверджуємо зобов’язання дотримуватися 

умов і термінів цієї Пропозиції, які може бути змінено за результатами обговорення. 

У разі прийняття нашої пропозиції зобов’язуємося розпочати виконання робіт відповідно 

до завдання не пізніше 5 календарних днів з дати підписання Договору. 

Ми розуміємо, що ІМР не зобов’язаний прийняти будь-яку пропозицію з отриманих. 

 

З повагою,  

 

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

Адреса: 
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Анкета учасника 

 

Офіційна назва організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Тип організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Адреса організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Поштова адреса (у тому числі поштовий індекс) (якщо інша): 

___________________________________________________________________________ 

Тел.:  

___________________________________________________________________________ 

Факс: 

___________________________________________________________________________ 

Електронна пошта: 

___________________________________________________________________________ 

Контактні особи та їх посади: 

___________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний номер платника податків: 

___________________________________________________________________________  

Банківські реквізити: 

 

 

Інші документи, що вимагаються:  

 копія статуту (положення), установчого договору, рішення про утворення 

суб’єкта господарювання; 

 витяг/виписка/довідка з ЄДРПОУ; 

 копія Свідоцтва про державну реєстрацію; 

 свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість(якщо Виконавець 

є платником податку на додану вартість); 

 довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника 

єдиного податку; 

 копія балансу підприємства за останній звітний період; 

 дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл  необхідний 

згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, 

сертифікат, тощо). 
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ДОДАТОК Б: Кошторис (форма) 

КОШТОРИС ВИТРАТ 

на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт щодо реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, 

Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира 

Маяковського  

 

№ 

з/п 

Статті витрат
1
 Усього на весь 

період, грн. 

1.  Витрати на оплату праці  

2.  Відрахування на соціальні заходи  

3.  Обладнання та Матеріали   

4.  Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, 

установи i організації, в т.ч. СПД ФО 

 

5.  Iншi витрати   

6.  Накладні витрати  

 Усього  

 

 

Найменування етапів виконання 

робіт 

Термін 

виконання 

(початок-

закінчення) 

місяць, рік 

Вартість, 

грн. 

Чим закінчується етап 

(звіт, макет, 

конструкторська 

документація, 

технологія)  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Підпис уповноваженої особи (Прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

                                                 
1 Перелік статей витрат може змінюватися та доповнюватися на розсуд учасника.  
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ДОДАТОК В: Технічні характеристики мережі зовнішнього освітлення 

мікрорайону м. Києва в межах вулиць Теодора Драйзера, Каштанова, 

Оноре де Бальзака, Миколи Закревського та проспекту Володимира 

Маяковського 

Керуюча та комутаційна апаратура: 

1.1. Передбачити управління електромережі зовнішнього освітлення з диспетчерського 

пункту КП «Київміськсвітло» згідно з графіком включення та виключення 

зовнішнього освітлення (відповідно до Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації №376 від 25.05.2010 «Про внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14.01.2009 №22») у робочому режимі разом із зовнішнім 

освітленням міста. Інший час включення та виключення зовнішнього освітлення, 

відмінний від вище зазначеного, за вимогою. 

1.2. Проектом передбачити можливість (за потреби) регулювання інтенсивності 

світіння джерел світла для переведення в нічний черговий режим потужністю 50% 

від номінального споживання. 

1.3. Проектом передбачити підключення мережі зовнішнього освітлення Пілотного 

проекту до існуючих джерел живлення. Живлення мережі освітлення виконати 

відповідно до вимог ПУЕ гл.6.3. 

Опори по пілотному проекту (Частина 1) 

1.4. Передбачити заміну всіх існуючих залізобетонних опор освітлення на металеві 

гарячого цинкування. 

1.5. Опори під самоутримний провід висотою 9 метрів з кронштейном на один 

світильник та анкерним вузлом. 

Кабельні траси по пілотному проекту (Частина 1) 

1.6. Передбачити заміну існуючих та прокладання нових кабельних трас електромереж 

зовнішнього освітлення самоутримним проводом. 

Світлотехнічне обладнання по пілотному проекту (Частина 1 та 2) 

1.7. Передбачити світильники зі світлодіодними джерелами світла, що мають серійно 

вироблятись на спеціалізованому підприємстві з метою подальшої уніфікації та 

бути сертифікованими; 

1.8. Термін гарантійного обслуговування не менше 5 років. 

1.9. Термін служби світлодіодних джерел світла має бути не менше 50000 годин. 

1.10. Спектр випромінювання світлодіодних джерел світла передбачити денний білий 

(4000 – 5500 К). 

1.11. Ступінь захисту світильників не менше ІР65. 

1.12. Протоколи випробувань для підтвердження світлотехнічних та електротехнічних 

характеристик запропонованого світлотехнічного обладнання для вулиць категорії 

“Б” та “В”, які були отримані від сертифікованих державних спеціалізованих 

установ, які повинні включати наступний перелік випробувань:  

- випробування електричних та світлових параметрів світильників (див. табл. 

«Технічні умови»); 

- випробування часових залежностей ряду світлотехнічних параметрів світильників 

(див. табл. «Технічні умови»); 

- випробування гоніофотометричних характеристик світильників у конфігурації C-γ; 

- випробування напруги перешкод на зажимах мережі електроживлення; 
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- випробування термографічних зображень світильників. 

1.13. Фотометричні файли запропонованого світлотехнічного обладнання, які були 

отримані від сертифікованих державних спеціалізованих установ. 

1.14. Заповнена форма «Технічні умови». 

1.15. Опис гарантійних зобов’язань. 

1.16. Надати документи відповідності обладнання (УкрСЕПРО, ДСТУ і Протоколи 

випробувань). 

Форма «Технічні умови» 

Технічні характеристики 

світильників 
для вулиць категорії 

«Б» 

для вулиць категорії 

«В» 

Лампа ДНаТ, Вт 150 70 

Спосіб встановлення на кронштейн опори на кронштейн опори 

Джерело світла світлодіод світлодіод 

Країна та виробник світлодіодів     

Активна потужність споживання, Вт     

Коефіцієнт потужності     

Коефіцієнт корисної дії блоку 

живлення (ККД), % 
    

Світловий потік, лм     

Світлова віддача, лм/Вт     

Корельована колірна температура, К     

Індекс корольопередачі, Ra     

Коефіцієнт пульсації освітленості %   

Світлорозподіл   

Можливість керування 

інтенсивністю світлового потоку 
  

Матеріал корпусу (радіатора)     

Матеріал розсіювача   

Стійкість до ударів, ІК     

Ступінь захисту оптичного блоку, IP     

Ступінь захисту електричного 

блоку, IP 
    

Захист від перенапруги, кВ     

Робоча напруга, В     

Робочий температурний діапазон 

навколишнього середовища Та, 
о
С 

    

Строк служби, годин     

Гарантійний строк      

Країна виробник     
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Загалом 

1.17. Категорію доріг та норми освітленості визначити у відповідності із ДБН В.2.5-28-

2006 «Природне і штучне освітлення»; 

1.18. Гарантійний термін встановленої системи вуличного освітлення повинен складати 

не менше ніж 5 років з моменту дати підписання актів готовності до експлуатації, 

актів виконаних будівельних робіт, разом з усією технічною документацією, 

паспортами та сертифікатами на матеріали та обладнання. 

1.19. Документальне підтвердження відповідності Обладнання конкурсним документам 

може мати форму письмових свідчень, креслень та даних, і повинно включати: 

- детальний опис суттєвих технічних та функціональних характеристик Обладнання; 

- список, який містить всю конкретну інформацію, включаючи існуючі джерела, про 

усі запасні частини, спеціальні інструменти і т.д., які необхідні для належного та 

неперервного функціонування Обладнання після завершення планового строку 

експлуатації Обладнання у відповідності до положення Контракту. 

- коментарі до Технічних умов Замовника і адекватне підтвердження, яке 

демонструє в основному відповідність Обладнання цим умовам. Учасники 

конкурсу повинні мати на увазі, що стандарти стосовно кваліфікації робітників, 

матеріалів та обладнання, вказані Замовником в конкурсних документах, 

пропонуються як виключно описові (такі, що встановлюють якісні та 

експлуатаційні стандарти), а не обмежуючі. 
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ДОДАТОК Г.  

Дефектний акт першої частини Пілотного проекту реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць 

Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи 

Закревського та проспекту Володимира Маяковського  

 

ДОДАТОК Д.  

Дефектний Акт першої частини Пілотного проекту реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць 

Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи 

Закревського та проспекту Володимира Маяковського  

 

ДОДАТОК Е. 

Кошторис першої частини Пілотного проекту реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць 

Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи 

Закревського та проспекту Володимира Маяковського  

 

ДОДАТОК Є. 

Кошторис другої частини Пілотного проекту реконструкції мережі 

зовнішнього освітлення мікрорайону міста Києва в межах вулиць 

Теодора Драйзера, Каштанова, Оноре де Бальзака, Миколи 

Закревського та проспекту Володимира Маяковського  
 


