
Оголошення  
про Запрошення до подачі цінової пропозиції на закупівлюСпеціалізованої техніки  

(Автомобіль мулосос) 
 

Україна 

Другий Розвиток Міської Інфраструктури  

Позика № 8391-UAта TF017112 

 

Назва контракту: Закупівля Спеціалізованої техніки  (Автомобіль мулосос) 

Номер (відповідно до плану закупівель):CHS-SH-12 

1. Україна отримала фінансування від Світового банку на витрати на Другий проект міської 

інфраструктури (UIP2) і має намір застосувати частину надходжень цього кредиту на прийнятні 

платежі за контрактом №CHS-SH-12із Закупівлі Спеціалізованої техніки (Автомобіль мулосос). 

 

2.Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради цією об’явою 

запрошує надати свої цінової пропозиції на здійснення закупівлі таких товарів та супутніх 

послуг: 

• Спеціалізована техніка  (Автомобіль мулосос) 

• Супутні послуги: пуско-налагоджувальні послуги, введення в експлуатацію в приміщенні 

Покупця та навчанням персоналу Покупця. 

 

Більш детальний опис товарів та супутніх послуг, а також вимоги щодо оформлення цінової 

пропозиції вказано в Запрошенні до подачі цінової пропозиції. 

 

Товари та супутні послуги повинні бути доставлені до та надані в КП «Черкасиводоканал»: вул. 

Г.Сагайдачного, 12, Черкаси, 18036, Україна. 

Термін поставки товарів: 75 календарних днів після підписання контракту. 

Термін надання супутніх послуг: 15 календарних днів після доставки товару. 

 

3. Закупівля проводитиметься методом«Шопінг», як визначено в Керівних принципах Світового 

банку: «Закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за кредитами МБРР та кредитами 

та грантами МАР Позичальниками Світового банку (від січня 2011 року, з переглядом у липні 

2014 року)»та є відкритою для всіх учасників, що відповідають вимогам щодо правомочності, 

як визначено в Керівних принципах Світового Банку. Звертаємо увагу на пункти 1.6 та 1.7 

Керівних Принципів Світового Банку, які викладають політику Світового банку щодо 

конфлікту інтересів. 

 

4.Зацікавлені Учасники закупівлі можуть отримати додаткову інформаціюта Запрошення до 

подання цінової пропозиції від Комунального підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської 

міської ради, контактна особа - Лісковець Світлана, заступник директора  (тел. +38 0472 37-24-

27, факс: +38 0472 37-33-00, email:cherkwaterpro@ukr.net). 

 

5. Цінові пропозиції мають бути доставлені на адресу, вказану в Запрошенні до подання 

цінової пропозиції не пізніше14:00 за місцевим часом 28 липня 2020 року. 
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