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Запитання і відповіді щодо закупівель будівельних робіт 

 
• За яких умов компанія може брати участь у тендері GIZ на закупівлю будівельних робіт? 

Будь-яка особа/особи, товариство, фірма або компанія може взяти участь у відкритому тендері. 
Інформацію та умови участі у відкритому тендері ви можете знайти за посиланнями: Всі тендери GIZ-
Україна  та Prozorro - Публічні закупівлі  
Будь-яка особа/особи, товариство, фірма або компанія, яка пройшла попередній кваліфікаційний 
відбір, може взяти участь у закритому тендері. Для того, щоб пройти відбір і потрапити у базу 
постачальників GIZ, необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу відділу закупівель і 
договорів: procurement-ua@giz.de  
 

• Як дізнатися, чи приймає компанія участь у закритому тендері? 
На електронну адресу компанії буде надіслане запрошення до участі у тендері з усією необхідною 
інформацією  
 

• Чи можна відвідати об’єкт будівництва під час тендера?  
Якщо умовами тендера передбачається відвідування об’єкта будівництва, то на електронну адресу 
компанії буде надіслане запрошення відвідати об’єкт та зустрітися з технічними фахівцями GIZ  

 

• Які вимоги до тендерної пропозиції? 
Склад та вимоги до тендерної пропозиції (далі пропозиція) детально описані у тендерній документації. 
Обов’язкові до заповнення форми надаються учасникам у складі тендерної документації. Зверніть 
увагу, що пропозиція обов’язково має супроводжуватися Листом-підтвердженням виконання умов 
тендера та Специфікацією робіт–Офертою з цінами (далі оферта)   
 

• Які вимоги до заповнення оферти? 
Оферта заповнюється від руки або друком. Будь-які доповнення, зміни, видалення, окрім тих, які 
передбачені офертою, не допускаються. Оферта має містити всі ціни за одиницю роботи і розрахунок 
загальної ціни у гривні. Ціни за одиницю роботи мають бути вказані в оферті без нарахування ПДВ. 
Сума ПДВ додається як останній елемент у зведеній таблиці оферти. Загальна ціна в оферті має бути 
арифметично перевіреною та збігатися із ціною, заявленою у Листі-підтвердженні виконання умов 
тендера. Оферта має бути підписаною учасником тендера або його уповноваженим представником 
та скріплена печаткою (за наявності)  
 

• Чому в оферті немає розподілу на ціну робіт, ціну матеріалів/обладнання та інші витрати? 
Оферта розроблена за міжнародними стандартами та передбачає, що в ціну за одиницю роботи 
входить як робота/комплекс робіт, так і необхідні матеріали та інші витрати  
 

• Чому офертою не вимагається конкретний виробник/постачальник? 
Учасники тендера можуть пропонувати будь-якого виробника матеріалів, який за якістю відповідає 
вказаним характеристикам. За такого підходу не обмежується конкуренція  
 

• Чи можна подати альтернативну/додаткову пропозицію? 
Пропозиції стосовно змін (альтернативні), які з технічної точки зору передбачатимуть відхилення від 
вимог оферти, та додаткові пропозиції можуть бути подані лише разом з основною пропозицією. 
Альтернативні та додаткові пропозиції подаються як окремі додатки і мають бути чітко позначені як 
такі 
 

• Як ставити запитання під час тендера? 
Учасники тендера можуть ставити запитання під час відвідування об’єкту будівництва, якщо умовами 
тендера передбачене відвідування. Також учасники тендера можуть надсилати запитання на 
електронну адресу відділу закупівель і договорів GIZ, вказану у тендерній документації. Коментарі, 
роз’яснення або зміни до тендерної документації надаються усім учасникам у електронних 
циркулярних листах. Зверніть увагу, що циркулярні листи, підписані учасником тендера або його 
уповноваженим представником, є частиною тендерної пропозиції. Відповіді на запитання, надіслані 
пізніше, ніж за 4 робочих дні до дати подання пропозиції, не надаються  
 

https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html
https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html
https://prozorro.gov.ua/news/group/zakupivli-mizhnarodnih-donoriv
mailto:procurement-ua@giz.de
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• На яку адресу надсилати пропозицію? 
Пропозиція надсилається на адресу, вказану у запрошенні до участі у тендері. Отримувач - рецепція 
GIZ (без зазначення конкретної особи). Міський номер телефону вказаний у реквізитах до листа-
запрошення 
 

• Я не вказав номер тендера на конверті. Що станеться з моєю пропозицією? 
Уся пошта надходить на рецепцію GIZ. Конверти, які не можуть бути ідентифіковані (немає зворотних 
даних та номеру телефону контактної особи), не надійдуть вчасно на розгляд тендерної комісії і з 
часом будуть утилізовані без їх відкриття 
 

• Причини, за яких пропозиція може бути відхилена?  
a) отримання пропозиції після дати та часу відкриття; 
b) наявність у учасників тендера договорів, які порушують умову про заборону обмеження конкуренції; 
c) непропорційність цін відповідно до робіт 
 

• Чи можна бути присутнім на відкритті пропозицій? 
Учасники тендера не можуть бути присутніми на відкритті тендерних пропозицій 
 

• Чи розголошуються результати за протоколом відкриття? 
Протокол відкриття не розголошується 

 

• Як довідатися про результати тендера? 
Учасники тендера отримають електронний лист-повідомлення про результати тендера після 
завершення оцінки пропозицій та обрання переможця 
 

• У якій валюті визначається договірна ціна? 
Договірна ціна визначається у національній валюті – гривні 
 

• Я - платник ПДВ. Договірна ціна буде оплачена мені включно з ПДВ? 
Так, GIZ оплачує суму ПДВ додатково до договірної ціни. Якщо на тендер передбачаються податкові 
пільги, то додаткове роз'яснення буде надано у запрошенні до участі у тендері 
 

• Як проводиться оплата виконаних робіт? 
Оплата виконаних робіт проводиться щомісячно за умови надання оригіналу рахунку та акту 
виконаних робіт 
 

• Чи можливо виконавцю отримати передплату для виконання робіт? 
Передплата можлива за умови надання банківської гарантії у відповідності до наведеного у договорі 
формату. При цьому, GIZ може визнати банківську гарантію від одного з банків, які: 
a) відібрані у актуальному рейтингу minfin.com.ua за критерієм «стресостійкість» 
b) зайняли у рейтингу 1-15 місце 
 

• Мене не влаштовують умови оплати. Чи можу я запропонувати інші умови? 
GIZ працює на умовах 100% післяплати. Підписаний двосторонній договір є достатньою підставою 
для виникнення зобов'язань. Умови надання передплати визначені договором (див. вище) 
 

• Що таке гарантійне утримання за договором? 
Сума у розмірі 10% від загальної суми кожного платежу утримується GIZ у якості гарантійного 
утримання. Сума гарантійного утримання вказується виконавцем у кожному рахунку-фактурі в гривні 
та у еквіваленті євро згідно курсу НБУ на дату виставлення рахунку-фактури та повертається 
виконавцю у гривні в розмірі перерахунку суми, утриманої в євро, відповідно до курсу НБУ на день 
виставлення відповідного рахунку. Ця сума сплачується виконавцю двома частинами: 5% - 
повертаються виконавцю після підписання акту приймання-передачі та надання остаточного рахунку; 
інші 5% повертаються виконавцю після закінчення гарантійного строку за умови відсутності дефектів 
 
 
 

https://minfin.com.ua/banks/rating/
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• Який гарантійний строк передбачений договором?  
Гарантійний строк становить дванадцять (12) місяців, починаючи з дати видачі акту приймання-
передачі 
 

• Яким чином визначається ціна за непередбачувані додаткові роботи, які виникли під час 
виконання договору? 
Якщо у договорі не йдеться про будь-які тарифи або ціни, застосовувані до непередбаченої договором 
додаткової роботи, відповідні тарифи або ціни мають бути узгоджені між GIZ та виконавцем 
заздалегідь. Після відповідного узгодження укладається письмова додаткова угода до договору  
 

• Які можуть бути наслідки для виконавця, якщо він не встигне завершити роботи у визначені 
договором терміни?  
Виконавець повинен завершити роботи у терміни, визначені договором. Якщо виконавець не встигне 
завершити виконання робіт протягом визначеного терміну, то зобов'язаний сплатити GIZ неустойку у 
розмірі 0,1% договірної ціни за кожний робочий день прострочення, але не більше 5% договірної ціни. 
При цьому виплата такої неустойки не звільняє виконавця від його зобов’язання завершити роботи. 
Окрім цього, договором передбачене право GIZ розірвати договір в односторонньому порядку у 
випадку несвоєчасного виконання робіт виконавцем  
 

• Поясніть, які види страхування зобов’язаний здійснити виконавець за договором? 
a) страхування своєї відповідальність перед третіми особами (за завдання шкоди життю та/або 
здоров’ю третьої особи; за завдання шкоди майну третьої особи), пов’язаної із виконанням 
будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт;  
b) страхування об’єкту будівництва або комплексу робіт відповідно до законодавства України задля 
запобігання ризикам випадкового знищення або пошкодження об’єкту будівництва     
  

• Який розмір страхової суми, страхового відшкодування врахувати у пропозиції? 
Питання стосовно розмірів страхового тарифу, страхового внеску, страхової суми, страхового 

відшкодування та обмеження страхових випадків вирішується індивідуально у кожному конкретному 

випадку, під кожен конкретний договір страхування ризиків у будівництві (ризиків відповідальності 

перед третіми особами). Узагальнені вимоги до даного питання відсутні. Для того, щоб укласти договір 

страхування на найбільш вигідних умовах, рекомендуємо звернутися до кількох страхових компаній 

та надати їм вихідні дані (оферту, креслення, дані про об’єкт, строки виконання робіт тощо) для 

проведення андерайтерами аналізу та обрахування страхового тарифу. У відповідь на таке звернення 

ви отримаєте персональні умови страхування, які зможете порівняти та обрати найбільш вигідні. 

Вартість страхування включається у суму пропозиції та підтверджується у Листі-підтвердженні про 

виконання умов тендера 

• Чи може одна компанія укласти декілька договорів про виконання будівельних робіт з GIZ? 

Так, компанія може укласти декілька договорів, якщо за результатами оцінки дана компанія стала 
переможцем у декількох тендерах та спроможна надати необхідні гарантії виконання договірних 
зобов’язань для кожного з них. До гарантій виконання договірних зобов’язань входять: необхідний 
досвід та знання, можливість та спроможність виконання робіт, надійність та наявність технічних і 
фінансових ресурсів та засобів тощо   
 
 
 

З найкращими побажаннями, 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 


