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Ідентифікаційний номер та назва завдання: USIF-CQ-2.2/2, Послуги з виготовлення
проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за будівельними
роботами у Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті.
Це запрошення до виявлення зацікавленості випущено відповідно до загального
оголошення про закупівлі в рамках цього Проекту, яке було опубліковано на офіційному
веб-порталі Світового банку 30 грудня 2014р. під номером OP00030753.
Угодою про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року Міжнародний банк реконструкції та
розвитку (далі – МБРР або «Світовий банк») надав Україні позику на впровадження
Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (далі –
«Проект»), який реалізується Міністерством соціальної політики України.
Український фонд соціальних інвестицій ( далі – УФСІ) розпочав виконання окремої
компоненти, частини 3 Проекту, у межах якої планується здійснити будівельні роботи у
Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті, що розташований за адресою: 09100, вул.
Турчанінова, буд.27-А м. Біла Церква, Київська область (далі – «Білоцерківський ДБІ»).
Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають виготовлення проектнокошторисної документації (далі – «ПКД») та здійснення авторського нагляду за
будівельними роботами у Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті, включаючи
організацію та супровід експертизи розробленої ПКД, а також послуги з авторського
нагляду протягом періоду виконання будівельних робіт.
Очікувана тривалість завдання становить 6 (шість) місяців з початку надання Послуг,
запланованого на жовтень 2019 року (без врахування послуг з авторського нагляду, що
будуть необхідні протягом періоду виконання будівельних робіт, починаючи орієнтовно з
липня 2020 року).
Для надання Послуг планується залучити організацію, яка має необхідні кваліфікацію та
досвід для виконання завдання у відповідності до Технічного завдання, яке є додатком до
цього запрошення.
УФСІ запрошує правомочні організації відповідного напрямку діяльності (далі –
«Консультанти») виявити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг. Зацікавлені
Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та
досвіду, необхідних для надання Послуг.
Включення Консультантів в «короткий список» здійснюватиметься на основі наступних
критеріїв (необхідно надати відповідні підтверджуючі документи):

А) Спеціальний досвід Консультанта:
Консультант повинен мати досвід у виконанні подібних робіт/послуг – не менше 3-х
об’єктів протягом 3-х останніх років (подібні контракти означають контракти на розробку
проектно-кошторисної документації для соціальної інфраструктури (це буде перевага)
та/або об'єкти інфраструктури охорони здоров'я, та/або об'єкти з класом наслідків не нижче,
ніж CC3, і які пройшли складну експертизу). На підтвердження вищезазначеного
Консультант надає довідку у довільній формі з зазначенням інформації щодо номеру та
дати укладання договору, обсягу послуг, назви та адреси замовника, його контактні данні,
вартість договору. Консультант повинен надати копії всіх договорів, зазначених в довідці,
копії актів виконаних робіт, копії відгуків від контрагентів, які мають бути адресовані на
ім’я УФСІ, підписані уповноваженими особами замовника та містити посилання на номер
і дату договору, а також інформацію про якість виконаної роботи та відсутність претензій
замовника.
B) Досвід та кваліфікація провідного персоналу:
Провідний персонал Консультанта (ГІП та/або ГАП) повинен мати кваліфікаційні
сертифікати відповідно до вимог діючого законодавства України для проектування об’єктів
та досвід у здійсненні проектування не менше 3-х років, на підтвердження чого
Консультант повинен надати копії відповідних сертифікатів персоналу та інформаційну
довідку у довільній формі щодо досвіду провідного персоналу у галузі проектування.
Консультант повинен надати копії документів, що підтверджують трудові відносини між
Консультантом та особами, визначеними як провідний персонал, або копії відповідних
цивільних контрактів між Консультантом та цими особами.
С) Обладнання та технічна база Консультанта.
Консультант повинен подати довідку у довільній формі про наявність обладнання та
технічної бази. Така довідка має підтверджувати наявність ліцензованого спеціалізованого
програмного забезпечення, необхідного для проектування, для принаймні двох кінцевих
користувачів. Також надаються копії документів, що підтверджують право власності або
право використання такого програмного забезпечення.
Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на пункт 1.9 Посібника Світового Банку
«Відбір та найм консультантів за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР
позичальниками Світового Банку» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014
року (надалі – «Посібник»), який містить політику Світового Банку стосовно конфлікту
інтересів.
Консультанти можуть об’єднуватись з іншими фірмами у формі спільного підприємства або
на правах підрядник-субпідрядник для підвищення рівня своєї кваліфікації.
Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору на основі кваліфікації
консультанта (CQS), що детально описаний у параграфі 3.7 Розділу ІІІ Посібника
Зацікавлені організації можуть отримати додаткову інформацію з 09:00 до 18:00 у будні дні
за нижчезазначеною адресою.
Виявлення зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі українською мовою за
зазначеною нижче адресою (особисто, кур’єром, поштою або електронною
поштою) до 14:00 год. 23 серпня 2019 р.

Виявлення зацікавленості необхідно подавати з зазначенням наступної теми: «USIF-CQ2.2/2: Виявлення зацікавленості».

Адреса:
Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ),
До уваги:

Ковтун Катерина Юріївна, спеціаліст з питань закупівель

Адреса:

вул. Лук’янівська, 77

Поверх/кімната:

3-ій поверх,

Місто:

Київ

Країна:

Україна

Телефон/факс:

+ 38 (044) 230-25-36 / 485-28-04

Електронна пошта: k.kovtun@usif.ua, копія на office@usif.ua

Технічне завдання
на консультаційні послуги
з виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення авторського нагляду за
будівельними роботами у Білоцерківському дитячому будинку-інтернаті.

1. Загальна інформація
Угодою про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року Міжнародний банк реконструкції та
розвитку (далі – МБРР або «Світовий банк») надав Україні позику на впровадження
Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (далі –
«Проект»).
Метою Проекту є покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та
соціальних послуг України для малозабезпечених сімей, що має бути досягнуте завдяки:
• розширенню програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям для
поліпшення доступу вкрай бідного населення до цієї програми;
• підтримці заходів, спрямованих на підвищення ефективності адміністрування
соціальних виплат та послуг шляхом: (a) підвищення ефективності роботи через
запровадження інформаційної системи управління; (b) запровадження державного
контролю за дотриманням законодавства при наданні соціальної підтримки; та (c)
інтеграції даних про виплати і послуги в єдиній інформаційній системі управління,
яка охоплюватиме усі місцеві органи та установи соціальної сфери;
• поширенню сімейних форм виховання для дітей - сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також малозабезпечених і соціально вразливих сімей
шляхом впровадженню цілої низки соціальних послуг, починаючи з профілактики
сирітства та підвищення якості надання послуг і закінчуючи альтернативними
формами опіки для дітей.
Проект має сприяти успішному проведенню соціальних реформ, які спрямовані на
зменшення рівня бідності та підвищення соціальної захищеності найбільш вразливих
верств населення.
Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) розпочав виконання окремої компоненти
- частини 3 Проекту, який реалізується Міністерством соціальної політики України (МСП).
У межах частини 3 Проекту планується здійснити будівельні роботи у Білоцерківському
дитячому будинку-інтернаті.
З метою забезпечення впровадження частини 3 Проекту УФСІ планує фінансування
розробки проектно-кошторисної документації, яка необхідна для виконання будівельних
робіт на об’єкті.
Для розробки проектно-кошторисної документації необхідно найняти Консультанта, який
має необхідні кваліфікацію та досвід для розробки якісних проектів.

2. Цілі завдання
Цілями залучення Консультанта є надання послуг з підготовки вихідних даних для
проектування, включаючи, технічне обстеження об’єкту та здійснення технічного аудиту, а
також, розробку проектно-кошторисної документації, зняття зауважень експертних
організацій та здійснення авторського нагляду за будівельними роботами.

3. Обсяг послуг та етапи виконання завдання.
Визначений об’єкт для проектування:
«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ» ( надалі – БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
ДБІ), що розташований за адресою: 09100, вул. Турчанінова, буд.27-А м. Біла Церква,
Київська область.
Детальна інформація, щодо наведеного вище об’єкту зазначена в додатках до цього
технічного завдання.

Консультант по визначеному вище об’єкту, надає поетапно наступні послуги:
3.1. І ЕТАП.
3.1.1.
Оцінка технічного стану, експлуатаційної придатності будівлі, збір вихідних
даних та надання відповідного Звіту технічного обстеження будівлі з комплектом
вихідних даних для проектування (уточняється). (Оцінка технічного стану та
експлуатаційної придатності будівлі виконується відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.218:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд»). Надання необхідної
підтримки Замовнику будівництва щодо підготовки комплекту вихідних даних для
проектування.
3.1.2.
Уточнення та погодження Завдання на проектування (прийняти участь у
складанні та затвердженні завдання на проектування).
3.1.3.
Проведення необхідних «інженерних вишукувань» (необхідність та вимоги
до виконання інженерних вишукувань (геодезичних та/або геологічних) у
відповідності до чинного законодавства. Скласти “Звіт про інженерно-геологічні
вишукування” у двох примірниках, окремим томом).
3.1.4.
Погодження із УФСІ та Замовником енергоефективних рішень для їх
включення у завдання на проектування відповідно до Звіту з енергетичного аудиту
об’єкта (якщо даний звіт надається Замовником). Потрібно виконати аналіз пакетів
енергоефективних заходів для зниження потреб в енергоресурсах на опалення та
електропостачання та погодити із УФСІ та Замовником пакет енергоефективних
заходів для фінансування).
3.2. ІІ ЕТАП.
3.2.1.
Виготовлення комплекту ПКД для здійснення будівельних робіт у будівлі,
які визначені згідно додатків до даного технічного завдання (виготовлення ПКД
здійснюється на підставі вихідних даних, наданих Замовником до початку
проектування (витрати, пов’язані з отриманням вихідних даних, покладаються на
Замовника). ПКД має відповідати положенням законодавства, вимогам
містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил, чинних на час
її передачі у виробництво. Проектування виконати у відповідності до вимог ДБН
А.2.2-3-2014 (Склад та зміст проектної документації на будівництво), а також вимог
до пожежної безпеки, електробезпеки, створення умов для безперешкодного
доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, норм
охорони праці згідно з чинними нормативно-правовими актами України (СПДС,
ССБТ, НАПБ, ДСТУ, ДБН, ДНАОП, ПУЕ), а також – Технічного завдання для

вказаного у п.3 цього технічного завдання об’єкта. Зокрема, склад проекту повинен
відповідати вимогам Додатку Д ДБН А.2.2-3-2014, включно із розробкою матеріалів
ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє середовище) (включаючи дані щодо всіх
очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їх мінімізація та
компенсація), та додатково проектно-технологічну документацію у складі проекту
організації будівництва (ПОБ) та варіанта проекту виконання робіт (ПВР) складену
відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА. Кошторисна документація повинна відповідати вимогам ДСТУ Б
Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва );
3.2.2. Захист проектних рішень у ході погоджень та комплексної експертизи (щодо
правильності виконаної проектної документації; послуги Консультанта з
отримання висновку комплексної експертизи; оплата Консультантом вартості
погоджень та комплексної експертизи та надання виготовленої ПКД на
погодження Замовником);
3.2.3. Виготовлення технічної складової пакету тендерної документації
(“Специфікації робіт, обладнання, виробів та матеріалів”, “Відомості робіт,
матеріалів та спеціалізованого обладнання”, відповідно до таких шаблонів:
А) Специфікація робіт, обладнання, виробів та матеріалів
№

РОБОТА (Номер позиції у
Відомості робіт, матеріалів
та спеціалізованого
обладнання)

Державний
стандарт

Назва матеріалу

Примітки

1.

Специфікація повинна містити достатньо інформації для унеможливлення застосування
під час виконання робіт матеріалів та обладнання невідповідних якості і характеристик.
Б) Відомість робіт, матеріалів та обладнання
Загальна вартість:
грн.
№
п/п

Шифр і №
позиції
нормативу

Найменування робіт, основних матеріалів
та спеціалізованого обладнання

Одиниця
виміру

Кількість

Місце
застосування
матеріалів/
виконання робіт

Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3

Прямі витрати, грн.:
Загальновиробничі витрати, грн.:

Разом
Інші витрати, грн.:

Разом (Прямі витрати, загальновиробничі витрати, тимчасові будівлі і
споруди, інші витрати)
Кошти на покриття ризиків, грн.: (фіксовано 5% від суми УСІХ зазначених
вище витрат)

Запланований прибуток, грн.:
Адміністративні витрати, грн.:
Податки та інші обов’язкові платежі, грн.:

Разом, грн.:
Податок на додану вартість (20%), грн.

Всього, грн.
Примітка: кошти на покриття ризиків нараховуються та виплачуються виключно для відшкодування додаткових витрат на виконання
Підрядником (будівельником) непередбачених робіт, погоджених Головним інженером з впровадження, та закупівлі необхідних для них
матеріалів, за по-позиційними цінами, наведеними у Відомості робіт, матеріалів та спеціалізованого обладнання, або (за відсутності
зазначених фіксованих по-позиційних розцінок) – за середніми ринковими розцінками, погодженими Інженером з впровадження; кошти
на покриття ризиків не виплачуються будівельній організації якщо додаткові роботи не проводяться.

3.3. ІII. ЕТАП.
Надання Консультантом послуг з авторського нагляду (за відповідністю виконаних
будівельних робіт виготовленій ПКД; внесення змін та коригування проектнокошторисної документації протягом впровадження мікропроекту/субпроекту (за
необхідності).

4.

Вимоги до звітності Консультанта.

Консультант звітує керівнику групи з впровадження проекту (РГВ), визначеному
Договором, не пізніше ніж через 20 робочих днів після завершення ним етапів,
зазначених в п. 3 «Обсяг послуг та етапи виконання завдання».
Звіти про виконані завдання та надані послуги подаються у формі, яка
задовольнятиме Замовника та УФСІ. Звіти та додатки до нього мають бути
підготовлені українською мовою.
Детальні вимоги до звітності:
1)
Після завершення Етапу 1 (відповідно до п.3 цього ТЗ) Консультант надає:
•
Акт виконаних робіт/наданих послуг;
•
Звіт з виконання 1-го етапу разом із додатками до нього, а саме:
➢
звіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності
будівлі (уточняється) 4-и екземпляри ;
➢
погоджене завдання на проектування з комплектом вихідних
даних для проектування;
➢
звіт з геологічних та/або геодезичних вишукувань 4-и
екземпляри;
2)
Після завершення Етапу 2 Консультант надає:
•
Акт виконаних робіт/наданих послуг;
•
Звіт з виконання 2-го етапу разом із додатками до нього, а саме:
➢
оригінал «Проектно кошторисної документації» (згідно ДБН
А.2.2-3-2014 ), що має бути затверджена Замовником;
➢
4-и екземпляра та електронну копії проекту, кошторису у
програмному комплексі АВК ;
➢
оригінал Звіту з експертної оцінки проекту;
➢
комплект технічної складової тендерної документації.

3)
•

Після завершення Етапу 3 Консультант надає:
Акт виконаних робіт/наданих послуг;
• Звіт з виконання 3-го етапу та копію «Журналу авторського нагляду».

5. Умови оплати.
З Консультантом буде підписаний окремий тристоронній договір (1.Замовник
(Балансоутримувач об’єкту)/ 2.УФСІ/ 3. Консультант (Проектант) з поетапною формою
оплати (стандартна форма договору Світового Банку). Оплата здійснюється в повному
обсязі, окремо з розбивкою на 3 етапи оплати, після завершення етапів та надання
відповідних підтверджуючих актів та документів, що зазначено в п.4 «Вимоги до звітності»
цього ТЗ.
Рівень оплати наданих послуг/виконаних робіт визначається Договором. Після отримання
звітів з експертної оцінки проекту, рівень оплати наданих послуг/виконаних робіт по
відповідному об’єкту може бути скориговано.
Вимоги до формування ціни наданих послуг/виконаних робіт:
1) Повна сума за надані послуги/виконані роботи по кожному об’єкту не може
перевищувати вартість визначену Звітом з експертної оцінки проекту.
2) Пропорції поетапного формування вартості наданих послуг:
• Етап 1 – вартість наданих послуг/виконаних робіт по даному етапу;
• Етап 2 – не більше загальної вартості наданих послуг/виконаних робіт за
даним етапом;
• Етап 3 – не менше 10% від загальної вартості наданих послуг/виконаних
робіт за етапами 1 та 2.

6. Вимоги до кваліфікації Консультанта.
6.1. Специфічний досвід Консультанта :
Консультант повинен мати досвід у виконанні подібних робіт/послуг – не менше 3-х
об’єктів протягом 3-х останніх років (подібні контракти означають контракти на
розробку проектно-кошторисної документації для соціальної інфраструктури (це буде
перевага) та/або об'єкти інфраструктури охорони здоров'я, та/або об'єкти з класом
наслідків не нижче, ніж CC3, і які пройшли складну експертизу). На підтвердження
вищезазначеного Консультант надає довідку у довільній формі з зазначенням інформації
щодо номеру та дати укладання договору, обсягу послуг, назви та адреси замовника, його
контактні данні, вартість договору. Консультант повинен надати копії всіх договорів,
зазначених в довідці, копії актів виконаних робіт, копії відгуків від контрагентів, які мають
бути адресовані на ім’я УФСІ, підписані уповноваженими особами замовника та містити
посилання на номер і дату договору, а також інформацію про якість виконаної роботи та
відсутність претензій замовника.
6.2. Досвід та кваліфікація провідного персоналу:
Провідний персонал Консультанта (ГІП та/або ГАП) повинен мати кваліфікаційні
сертифікати відповідно до вимог діючого законодавства України для проектування об’єктів
та досвід у здійсненні проектування не менше 3-х років, на підтвердження чого

Консультант повинен надати копії відповідних сертифікатів персоналу та інформаційну
довідку у довільній формі щодо досвіду провідного персоналу у галузі проектування.
Консультант повинен надати копії документів, що підтверджують трудові відносини між
Консультантом та особами, визначеними як провідний персонал, або копії відповідних
цивільних контрактів між Консультантом та цими особами.
6.3. Обладнання та технічна база Консультанта.
Консультант повинен подати довідку у довільній формі про наявність обладнання та
технічної бази. Така довідка має підтверджувати наявність ліцензованого спеціалізованого
програмного забезпечення, необхідного для проектування, для принаймні двох кінцевих
користувачів. Також надаються копії документів, що підтверджують право власності або
право використання такого програмного забезпечення.

Додаток
до технічного завдання
Детальна інформація про об’єкт

Об’єкт: Білоцерківський дитячий будинок-інтернат, що розташований за адресою: 09100,
вул. Турчанінова, буд.27-А м. Біла Церква, Київська область.
Запланована вартість будівельних робіт: еквівалент 805 тис. доларів США.
Заходи щодо забезпечення функціонування нових послуг на базі закладу повинні
передбачати:
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДБІ планується трансформувати у Сервісний комплекс
для дітей та молоді з інвалідністю.
Структура трансформованого закладу:
1.Адміністративно-методичний блок;
2.Сервісний блок з надання послуг.
Проектом необхідно влаштувати СЕРВІСНИЙ БЛОК з надання послуг дітям з
інвалідністю та їхнім сім’ям, який враховує:
1) Денний догляд (3 блоки по 8 дітей), дітей з інвалідністю підгрупи «А», таких,
що не підлягають направленню до закладів освіти;
2) Відділення тимчасового цілодобового перебування та догляду за дітьми з
інвалідністю (2 блоки по 7 дітей)
Інформація про об’єкт:
▪ будівля 1976р.
▪ водопостачання здійснюється - міське
▪ водовідведення – центральне міське.
▪ опалення водяне. На території знаходиться котельня з котлами на газу (8 років
після переобладнання).
Реконструкція корпусу Ж (літній корпус) в Сервісний блок у якому будуть
створенні два відділення з окремими входами відповідно до державних будівельних
норм .
▪
Відділення денного догляду
▪
Відділення забезпечення тимчасового цілодобового перебування та догляду
за дітьми з інвалідністю.
Відділення денного догляду проектується з розрахунку того, що в ньому
утворюють три групи, наповнюваність кожної з яких складає 8 осіб. У відділенні
необхідно передбачити вхідну групу, три блоки тимчасового перебування (один
блок на групу із 8 осіб), кімнати денного відпочинку, приміщення соціальної
реабілітації (кабінет соціально-психологічної корекції та навчальні кабінети
домоведення), приміщення психологічної реабілітації, кабінет лікувальної
фізкультури та фізичної реабілітації та інші приміщення відповідно до ДБН В.2.218:2007.
Відділення забезпечення тимчасового цілодобового перебування та догляду за
дітьми з інвалідністю проектується з розрахунку того, що в ньому утворюють дві
групи, наповнюваність кожної з яких складає 7 осіб. У відділенні необхідно
передбачити вхідну групу, житловий блок на 14 осіб (кімнати одномісні та

двомісні), приміщення для спільного проведення дозвілля та інші приміщення
відповідно до ДБН В.2.2-18:2007.
Проектну документацію розробити з урахуванням вимог містобудівної
документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог
законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці,
державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
зазначаються в проектній документації окремим розділом) Енергозбереження та
енергоефективність відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність
будівель» № 2118-VIII від 22 червня 2017 року

