
Доповнення до Тендерних документів 
  

 
Підвищення енергоефективності будівель у Національному 

педагогічному університеті ім. М. Драгоманова у м.Києві  
(підпроект в рамках проекту «Вища освіта в Україні») 

  Україна 

 
Тендер №:  DNPU-L1 
Проект:  Капітальний ремонт навчального корпусу по вул. Освіти, 6, гуртожитку по вул. 

Освіти, 6А, навчальної та офісної будівлі по вул. Пирогова, 9, навчальних корпусів 
по вул. Тургенівській, 8/14 та спортивного центру по вул. Тургенівській, 3-9. 

Замовник:  Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 
Країна:  Україна 
Видано:  13.03.2020 

 
 
У зв’язку з чинним обмеженням на пересування в Україні, публічне відкриття тендеру буде 
проведено за допомогою відеоконференції. Фізична присутність представників учасників 
тендеру або інших бажаючих осіб у приміщенні, де тендерні пропозиції будуть 
відкриватися, не дозволяється. 
 
Комітет з оцінки готує відеоконференцію «Zoom», в якій кожен бажаючий може взяти 
участь. З цією метою ми просимо всіх учасників тендеру зареєструватися на процедуру 
відкриття до 13:00 8 травня 2020 року за електронною адресою: tendernpu_uhep@ukr.net 
 
Ми запросимо зареєстрованих представників Учасника та інших бажаючих приєднатися 
до засідання у тестовому режимі за наступним посиланням https://zoom.us/test, щоб 
заздалегідь вирішити будь-які технічні проблеми. Участь у тестовій зустрічі не є 
обов'язковою, але рекомендується. 
 
Окрім того, доповнення №1  містить  в собі зміни певних вимог, що стосуються надання 
учасниками тендеру результатів аудиту та підтвердження середньорічного доходу.   
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Доповнення № 1 
До Тендерних документів 

 
 

Підвищення енергоефективності будівель у Національному педагогічному 
університеті ім. М. Драгоманова у м.Києві  

(підпроект в рамках проекту «Вища освіта в Україні») 
 
Тендер №: DNPU-L1 
Проект: Капітальний ремонт навчального корпусу по вул. Освіти, 6, 

гуртожитку по вул. Освіти, 6А, навчальної та офісної будівлі 
по вул. Пирогова, 9, навчальних корпусів по вул. 
Тургенівській, 8/14 та спортивного центру по вул. 
Тургенівській, 3-9. 

Замовник:  Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 

Країна:  Україна 
Видано: 13.03.2020 
 
 

1. У відповідності з пунктом 6 Розділу В: Інструкція учасникам тендеру, Замовник викладає 
пункт 19 / підпункт 19.1 Тендерних Документів Розділу С «Подання та Відкриття»  
вищезазначеного тендеру в наступній редакції:  
 

 
19.1 Замовник повинен проводити відкриття тендеру публічно за адресою, зазначеною вище 

в пункті 17.1 (b) ITT, одразу після кінцевого строку, визначеного для подання тендерних 
пропозицій в ITT 18.1 вище. Відкриття тендерних пропозицій проводиться відповідно 
до процедури, описаної в Посібнику НЕФКО з оцінки тендерів  
 
Призначені представники учасників та інші бажаючі зможуть взяти участь у 
відеоконференції. Для цього всім зацікавленим сторонам необхідно зареєструватися до 
13:00 8 травня 2020 року за електронною адресою: tendernpu_uhep@ukr.net 
 
Фізична присутність представників учасників тендеру та інших бажаючих взяти 
участь не дозволяється. 
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2. Форму «Середній річний дохід» змінено і викладено у наступній редакції:  

Середній річний дохід 

Юридична назва Учасника тендеру:  ___________________________     Дата:  _____________________ 

Юридична назва члена СПКА: _______________________                            Тендер №:  ________________ 

       Стор. _____ із ______ сторінок 

Дані річного доходу*  

Рік Сума та валюта Еквівалент євро** 

   

   

   

   

   

***Середній 
річний дохід 

  

Примітки: 

* Додаються копії податкових сертифікатів та фінансової звітності (бухгалтерські баланси, 
включаючи всі пов'язані пояснювальні записки, а також звіти про прибутки) за вищезазначені роки, 
з дотриманням наступних умов: 

(a) вони повинні відображати фінансовий стан Учасника тендеру або члена СПКА, а не їх дочірніх або 
материнських компаній,  

(b) історія фінансової звітності повинна пройти аудит сертифікованим бухгалтером або якщо цього не 
вимагає законодавство країни учасника, підтверджуватись  документами, виданими податковими 
органами країни учасника; 

(c) історія фінансової звітності повинна бути повною, включаючи пояснювальні записки до звітів 

(d) історія фінансової звітності повинна відповідати  

(e) історія фінансової звітності повинна відповідати результатам вже завершених бухгалтерських періодів 
(жодні виписки за часткові періоди не вимагаються і не приймаються). 

Українські учасники тендеру також повинні додати заповнену форму 1ДФ за останній квартал перед 
датою подання тендеру разом із квитанцією відповідного податкового органу; а також форму Декларації 
про податок на прибуток за кожний рік, вказаний вище. 

** Еквівалентні суми в євро мають розраховуватись з використанням середньорічного курсу гривні до 
євро, опублікованого Національним банком України 
(http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period). 

*** Середній річний дохід розраховується як загальні підтверджені платежі, отримані за поточні чи 
завершені поставки, поділені на кількість років, вказану у Розділі ІІ, Критерії оцінки та 
кваліфікації, ІУТ 23.1 (b)(і). Українським учасникам тендеру для розрахунку середньорічного доходу 
необхідно подавати значення рядку 2000 Звіту про фінансові результати.  

http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period

