Запрошення до участі в торгах
22 лютого 2019
Україна
Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2)
Закупівля апаратного та програмного забезпечення з метою впровадження Балансуючого
ринку
Лот 2: Система адміністратора комерційного обліку
Кредит №: 8462-UA
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Цьому Запрошенню до участі в торгах передують Загальне повідомлення про закупівлю за
даним проектом, яке було опубліковано в UN business online, ref. No. WB3184-07/15.
Уряд України отримав кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та
Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах США на покриття витрат по Другому Проекту з
передачі електроенергії та має намір використати частину коштів цього кредиту для платежів
за договором(ами), укладеними в результаті даної закупівлі «Закупівля апаратного та
програмного забезпечення з метою впровадження Балансуючого ринку».
Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» виконує роль
агента по впровадженню проекту та запрошує надати запечатані тендерні пропозиції від
правомочних учасників торгів на поставку та впровадження програмного забезпечення з
метою впровадження Балансуючого ринку.
Лот 2: Система адміністратора комерційного обліку
Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнародних конкурсних торгів
(МКТ) відповідно до керівних положень Світового банку: Закупівлі за позиками МБРР та
кредитами МАР, виданих в січні 2011 року та переглянутих в липні 2016 року, і відкриті для
всіх учасників, що мають право участі, як це визначено в даних керівних положеннях, та які
відповідають наступним мінімальним кваліфікаційним критеріям:
- Мінімальний середньорічний оборот:
Лот 2: 7 млн. доларів США
розраховується як сума засвідчених платежів, отриманих за договорами, які
продовжуються або завершені, протягом останніх трьох (3) років до крайнього
терміну, що встановлено для подачі пропозицій (2017-2015 рр.).
- Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до або наявність фінансових ресурсів,
таких як ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінансові кошти,
відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контрактами для задоволення таких
вимог:
(i) вимога щодо руху грошових коштів:
Лот 2: 1,5 млн. доларів США
та
(ii) загальні вимоги щодо руху грошових коштів, необхідних для цього контракту, і
поточні зобов'язання.
- Участь в контрактах у якості підрядника, генпідрядника підрядника або субпідрядника,
щонайменше, в одному (1) контракті протягом останніх вісім (8) років до крайнього терміну,
що встановлено для подачі пропозицій (2017-2010 рр.), на суму, щонайменше:
Лот 2: 8 млн. доларів США,
який був успішно і по суті завершено і який подібний до запропонованих Поставки та
Монтажу. Подібність має ґрунтуватися на фізичних обсягах, складності, методах /
технології або інших характеристиках, як описано в Розділі VI. Технічні вимоги.
Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» і ознайомитися
з тендерною документацією за адресою, вказаною нижче з 09:00-17:00. Друга сесія
передтендерної зустрічі буде проводитися 12 березня 2019 року о 10:00 за київським
часом.
Повний комплект тендерної документації англійською мовою може бути придбаний
зацікавленими учасниками торгів за наданням письмової заяви на вказану нижче адресу і
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після оплати грошового внеску у розмірі 100 (сто) дол. США, що не відшкодовується, або в
еквіваленті у гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, в тому
числі банків кореспондентів, які повинен сплатити учасник торгів при здійснені платежу;
Учасник самостійно розраховує розмір всіх банківських комісій). Платіж повинен бути
зарахований на розрахунковий рахунок Замовника:
Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м.Київ, вул. Горького,127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313
Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної документації за
Пакетом UE/5 ППЕ-2 Лот2»
При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи будуть негайно
відправлені кур'єром. Замовник не несе відповідальності за їх втрату або надходження із
запізненням. Крім того, електронну версію тендерної документації (повний пакет тендерної
документації у форматі PDF та Розділ IV «Форми» - у форматі WORD DOC) буде негайно
відправлено на електронну пошту.
7.
Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою не пізніше 09:45
за київським часом 05 квітня 2019 року. Пропозиції повинні мати забезпечення. Необхідне
забезпечення становить:
Лот 2: 200 000,00 дол. США
Пропозиції, подані із запізненням будуть відхилені. Конкурсні пропозиції будуть розкриті у
присутності представників учасників торгів, які виявлять бажання бути присутніми за
вказаною нижче адресою о 10:00 за київським часом 05 квітня 2019 року.
8.
Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони будуть зобов'язані
підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програмне забезпечення або ліцензоване належним
чином або було вироблено Учасником і (II) порушення цієї вимоги вважається шахрайством,
яке може привести до визнання неправомочності присудження контрактів, які фінансуються
Світовим банком.
Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Кому: пану Віктору Лисих
Вулиця: Симона Петлюри, 25
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Номер кабінету: 450
Місто: Київ
Індекс: 01032
Країна: Україна
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044 238 38 05
Факс: +38 044 238 39 81
Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії:
Lyssykh.VV@ua.energy;
gojnik.uv@ua.energy
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