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Верифікаційний звіт за проектами МФО
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ
CoST (англ., Construction Sector Transparency Initiative) – Ініціатива з прозорості
будівництва
Автомобільна дорога 1-б категорії – автомобільна дорога з розрахунковоперспективною інтенсивністю руху понад 14 000 приведених до легкового автомобіля,
чотирма або шістьма смугами руху, шириною по 3,75 м кожна.
ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
КоНГ – консультативно-наглядова група, утворена для координації та моніторингу
впровадження CoST в Україні.
Мінінфраструктури – Міністерство інфраструктури України.
МФО – міжнародна (і) фінансова (і) організація (ї).
ПДВ – податок на додану вартість.
Проект H-01 – ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка (км 14 +740 –
км 43 +345).
ППС – проміжний платіжний сертифікат
ТЕО – техніко-економічне обґрунтування.
Укравтодор – Державне агентство автомобільних доріг України.
Укрдіпродор – Український державний інститут по проектуванню об'єктів дорожнього
господарства (ДП "Укрдіпродор").
Укрдорінвест – Державне підприємство "Українські дорожні інвестиції".
Капітальний ремонт – запланований обсяг робіт без підвищення категорії дороги з
комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик
автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і
технічних характеристик окремих елементів, з врахуванням зростання інтенсивності руху та
осьових навантажень, до діючих нормативних вимог з урахуванням категорій і значення
доріг.
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1 ВСТУП
1.1

Про CoST

Мета CoST – створити дієву платформу співпраці уряду, бізнесу та громадянського
суспільства, яка буде користуватися високим ступенем довіри у громадськості і відкриє
практичні можливості висвітлення прозорої та чіткої інформації, громадського контролю та
верифікації даних у сфері будівництва.
Функціонування CoST має забезпечити:
розкриття та оприлюднення інформації закупівельними організаціями щодо всіх
етапів будівництва: планування, проектно-кошторисної документації, тендеру, виконання
робіт, нагляду;
моніторинг ризиків неефективного управління та корупції, посилення рівноправного
партнерства між урядом, бізнесом та громадським сектором для підвищення ефективності
використання державних коштів під час будівництва;
ідентифікацію та підтримку незалежної експертизи, необхідної для постійного
здійснення процедур моніторингу та верифікації розкритих даних в Україні;
використання найкращих міжнародних практик у сфері публічності даних через
інтеграцію стандартів CoST, використання підтримки та порад експертів Міжнародного
Секретаріату CoST.
«Розкриття інформації» в рамках проектів CоST (рис. 1.1) – це оприлюднення
об’єктивних розкритих даних, наданих закупівельними організаціями, які є замовниками
будівельних/ремонтних робіт.

Рисунок 1.1 – Розкриття інформації у рамках CoST та верифікація даних
Проактивне розкриття інформації (табл. 1.1) стосується тієї інформації, яку
закупівельні організації зобов’язані розкрити щодо проектів і контрактів на зазначених
етапах в ході відповідного проектного циклу. Інформація подається в зрозумілому та
зручному форматі, публічно поширюється та є відкритою і доступною для широкого кола
зацікавлених сторін.
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Таблиця 1.1 – Проактивне розкриття інформації
1.Етап
Інформація про проект
проекту
Ідентифікація Власник проекту
проекту
Ділянка, частина ділянки

2. Етап
контракту
Закупівлі

Назва проекту

Підготовка
проекту

Закупівельна організація
Контактні дані закупівельної
організації
Процес закупівлі

Місце розташування
проекту
Мета проекту

Тип контракту

Опис проекту

Кількість учасників тендеру

Зміст проекту (головний
висновок)
Вплив на навколишнє
середовище
План переселення

Вартість за кошторисом

Контактні дані
Джерела фінансування

Підрядник
Ціна контракту

Бюджет проекту

Обсяг роботи за контрактом

Дата затвердження
бюджету проекту
Завершення
проекту

Інформація про контракт

Статус проекту
(поточний)
Вартість виконання робіт
(згідно з проектом)
Дата завершення робіт
(згідно з проектом)
Обсяг робіт (згідно з
проектом)
Причини зміни проекту
Посилання на звіти про
фінансовий аудит
Експертиза проекту

Статус контракту (поточний)

Організація управління
контрактом
Назва контракту

Дата початку і термін
виконання робіт за
контрактом
Впровадження Зміни ціни контракту
Ескалація ціни контракту
Зміни термінів виконання
робіт
Зміни обсягів робіт
Причини зміни ціни
Причини зміни обсягу та
термінів виконання робіт

Реактивне розкриття інформації (табл. 1.2) передбачає надання додаткової
інформації у доступній формі для сторони, що запитує, та розміщення цієї інформації на
публічних ресурсах.
Таблиця 1.2 – Реактивне розкриття інформації
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Проект

Контракт

Ідентифікація та підготовка
Багаторічна програма та бюджет

Закупівлі
Відповідальні за контракт особи та їх
функції
Метод закупівлі
Тендерні документи

Опис проекту або ТЕО
Оцінка впливу на довкілля та соціального
впливу
План переселення та компенсацій
Керівники проекту та їх функції
Фінансова угода
План закупівлі
Рішення про затвердження проекту
Завершення
Звіти про хід виконання проекту
Рішення про зміни в бюджеті
Звіт про завершення впровадження проекту
Звіт з оцінки проекту
Звіти про технічний аудит
Звіти про фінансовий аудит

1.2

Результати оцінки тендерних пропозицій
Звіт про підготовку проекту
Контракт
Контрактна угода і умови
Реєстрація і власність фірм
Специфікації і креслення
Реалізація
Список варіацій, змін, поправок
Список затверджень збільшення ціни
Звіти з питань забезпечення якості
Записи вибірок або платіжні сертифікати
Зміни до контракту

Методика обробки та подання інформації

Для зручності сприйняття та можливості кількісного обліку частки та достовірності
розкритої інформації консультантами (верифікаторами) запропонований наступний підхід.
Розкрита інформація подається у вигляді блоків, які складаються з наступних секцій:
-

порядковий номер блоку відповідно до його місця у верифікаційному звіті;
назва блоку;
власне розкрита інформація у табличному вигляді (табл. 2.1);
висновок консультанта (верифікатора);
розгорнуте пояснення консультанта за потреби.

Таблиця 2.1 – Форма подання розкритої інформації
Назва
Назва інформаційного поля,
наприклад, код ЄДРПОУ
Замовника

Зміст

Статус

Зміст розкритої інформації, наприклад,
37641918

1 – підтверджено
2 – спростовано
3 – доповнено
4 – нема даних
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РЕЗЮМЕ
Міжнародна Ініціатива CoST
Міжнародна Ініціатива з прозорості будівництва (CoST) була заснована у 2012 році. У
кожній країні, де працює Ініціатива, нею керує група стейкхолдерів (Консультативнонаглядова група/КоНГ), яка об’єднує спільні інтереси влади, бізнесу та громадськості з
метою поліпшення співвідношення ціни та якості на етапах проектування, будівництва та
утримання або обслуговування публічної інфраструктури.
Основний акцент в роботі CoST зроблено на забезпеченні доступності звітної
інформації завдяки її публікації, що уможливить подальше притягнення до відповідальності
розпорядників державних коштів – закупівельні організації. Крім того, де це можливо і
доцільно, CoST намагається представити й інтерпретувати основну інформацію з точки зору
найважливіших її аспектів та у доступній манері, однак діяльність CoST не переходить у
сферу детального дослідження чи розслідування, яке є відповідальністю зовсім інших
організацій/ініціатив.
CoST в Україні
Після Британії, Україна – лише друга країна, яка приєдналася до принципів CoST у
Європі; наразі це відбувається на пілотних основах у дорожній галузі. У 2015 році за
підтримки Міністерства інфраструктури України була створена Консультативно-наглядова
група CoST. Національний Секретаріат CoST має підтримку з боку Міжнародного
секретаріату СoST у Лондоні, а також Світового банку. Це допомогло КоНГ контролювати
розвиток проектів з розкриття інформації, які були затверджені Міністерством
інфраструктури. Враховуючи український контекст, стандарти СoST визначають, яка саме
інформація щодо проектів будівництва має постійно надаватися громадськості або ж
повинна бути надана у відповідь на спеціальні запити, направлені
закупівельним
організаціям (розпорядникам коштів).
Верифікаційні звіти
Затверджені КоНГ та підготовлені національними інженерами-консультантами
верифікаційні звіти – це періодичні експертні оцінки щодо повноти, точності, а також
потенційних наслідків інформації, яка розкривається. Вони наголошують на тенденціях і
проблемах, які можуть бути підставою для подальшого розгляду. У звітах також зазначають
певні рекомендації щодо удосконалень, які можуть бути застосовані до самого процесу
розкриття інформації; все це з часом стане звичною загальноприйнятою практикою
закупівельних процедур у сфері інфраструктури, що відповідатиме потребам усіх
зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
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ВИСНОВКИ
Повнота розкриття інформації
Посилаючись на Стандарт розкриття інформації (CoST IDS – Infrastructure Data
Standart), рівень публічного розкриття інформації за проектом сягнув 49%. Причини, які
наводилися для нерозголошення, включали занепокоєння з приводу конфіденційності,
відсутність ясності щодо повноважень для розкриття інформації, а також брак доступної
документації. Основні прогалини в розкритті та наданні доступу до інформації пов'язані з
фінансуванням проекту, авторським наглядом за проектом та розробкою робочої
документації, технічним наглядом за проектом, виконанням робіт, інформацією щодо
протоколів тендерних торгів з вибору Підрядника, Інженера та Проектної організації.
Верифікація розкритої інформації
Ніяких суттєвих розбіжностей у розкритих даних не було відзначено. Ризик
розбіжностей або невідповідностей у проектній документації був все ж таки очевидний в
результаті вимоги на відповідність не тільки з чинними міжнародними рекомендаціями щодо
закупівель, але і з відповідними національними законами і правилами.
Наслідки/висновки розкритої інформації
Розкриті дані окреслюють кілька проблемних областей, пов'язаних з ефективністю
закупівель. Зокрема:


Затвердження документації, представленої на етапі торгів. У затвердженому
урядом проекті та в представленій документації на етапі торгів були суттєві зміни. В
тендерній документації пропонується додатково збудувати шість пішохідних
переходів у різних рівнях та дві транспортні розв’язки в різних рівнях. Тобто об’єми
робіт, визначені в тендерній документації, не відповідають об’єму та складу робіт, які
затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 454
«Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка на ділянці км 14+740
– км 43+345 в межах Київської області».



Точність документації, представленої на етапі торгів. У ході виконання робіт
недоліки в точності документації, наданої учасникам торгів, стали очевидними.
Однією з причин цього було те, що протягом 4-х років, які пройшли між ескізним
проектуванням і будівництвом, були закладені нові види робіт (труби, кабелі тощо),
що повинні були бути використані для того, аби забезпечити нові дорожні роботи.



Зміни вартості контракту.
Зокрема, для контрактів на будівництво виправданим є підвищення ціни контракту,
якщо, наприклад, деякі зміни обсягів робіт стали очевидними лише в ході реалізації
проекту. Головною метою збільшення обсягів робіт – є підвищення безпеки руху.
Згідно з щомісячним звітом Інженера станом на 30.06.2016 р. вартість таких змін
становить 1 160 342 євро. Розпорядження про внесення змін не погоджене
Замовником. Істотні чинники включають затримку між створенням проекту та
безпосередньо роботами, а також недеталізований характер цього проекту.



Затримки платежів Підряднику.
За умовами контракту оплата авансового платежу підряднику повинна бути здійснена
протягом 91 дня після випуску Листа про Прийняття Тендерної Пропозиції або
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протягом 63 днів після отримання документації у відповідності до ст. 4,2 [Гарантія
Забезпечення Контракту] і ст. 14.2 [Авансовий Платіж]. На практиці фактична
затримка авансового платежу склала 91 день. У результаті Підрядник має право
вимагати додаткові виплати. Особливі проблеми можуть виникнути через затримки у
поверненні Підряднику ПДВ.
АНАЛІЗ, ПІДСУМКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Розкриття інформації. Те, що з боку декількох сторін було початкове небажання
розкривати дані відповідно до Стандарту розкриття інформації, є зрозумілим з огляду на
його відхід від минулої практики. Після втручання з боку Міністерства, було досягнуто
досить високого рівня розкриття за даних умов. Тому рекомендується, аби КоНГ (яка
спирається на точки зору всіх зацікавлених груп) розглядала проект Стандарту розкриття
інформації з огляду на досвід, накопичений під час першого «раунду» верифікаційних звітів.
Далі рекомендується, аби посилання на практику розкриття інформації відповідно до
стандартів CoST Україна було введено ДП «Укрдорінвест» до стандартної тендерної
документації за проектами, що здійснюються за кошти МФО.
2. Верифікація. У ході верифікаційного процесу група верифікаторів мала доступ до
великого обсягу даних, включаючи інформацію про поточні невирішені питання. Тому
рекомендується, аби стандарт технічного завдання для самої верифікації уточнював, що
верифікаційні звіти не призначені для написання поточних коментарів щодо питань (таких,
як індивідуальні вимоги), які все ще в процесі і цілком правомірно вирішуються в рамках
відповідних процедур укладання контрактів.
3. Дублювання документації. Вимога до проектної документації, а саме – бути
узгодженою як з міжнародною практикою, як це визначено в контрактах FIDIC, так і з
національною практикою – призводить до очевидного ризику непотрібних витрачених
зусиль, а також можливих протиріч. Тому рекомендується приділити увагу коригуванню
підходу і застосовувати його таким чином, аби уникнути будь-якого непотрібного
дублювання.
4. Пояснення Посібника по закупівлях. Посібник по закупівлях від ЄБРР,
пов'язаний з ним метод оцінювання, а також форма контракту FIDIC разом складають
встановлену модель для реалізації дорожніх проектів у середовищі, яке характеризується
ринковою конкуренцією, чіткими та дієвими нормативними вимогами, а також впевненістю
в незалежності та професійності Інженера. У контексті України ці принципи
інтерпретуються і застосовуються таким чином, що доводиться забезпечувати деякі
додаткові гарантії, інтегровані в національний підхід, до оцінки вартості робіт та пов'язаних з
ними погоджень. У результаті існує загроза «послаблення» статусу Інженера, «затуманення»
ясності щодо відповідних норм та ймовірність поплутання підзвітності. Тому
рекомендується приділити увагу саме розгляду підходу, який би забезпечив запобігання
подібних ризиків чи їх пом’якшення.
ОБМЕЖЕННЯ ЦЬОГО ЗВІТУ
Перед презентацією цього звіту Консультативно-наглядова Група СoST повинна
зрозуміти, що Ініціатива CoST Україна все ще перебуває на ранній стадії, і потрібен час, аби
набути необхідного досвіду, а також розвинути повний набір навичок, необхідних для
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ефективного застосування принципів CoST в українському контексті. Конкретні обмеження,
які КоНГ усвідомлює і спробувала мінімізувати, включають в себе:


Проектний характер стандартів розкриття інформації Ініціативи CоST Україна. У
прагненні застосувати міжнародний стандарт CоST в контексті України КоНГ
прийняв обережний підхід, який визнає побоювання щодо закону, котрі деякі сторони
можуть мати.



Професійна незалежність верифікаційного поцесу. У ході підготовки національних
консультантів, які висловили зацікавленість у проведенні процесу верифікації, було
очевидно, що дуже мало людей можуть вважатися дійсно незалежними. Адже багато з
тих, хто проходив тренінг, сказали про ймовірність конфлікту інтересів у зв’язку з їх
попередньою або поточною участю в різних стадіях закупівельного процесу дорожніх
робіт в Україні. Замість того, щоб залучити міжнародних консультантів для
виконання роботи, підхід КоНГ базувався на тому, що інженери-консультанти про
такі конфлікти будуть повідомляти чесно/прозоро, а КоНГ, розглядаючи звіти, має
бути впевненою, що вони, наскільки це можливо, ґрунтуються на фактах,
відображених в офіційній документації.



КоНГ хоче винести уроки з досвіду презентації/публікації даного звіту. Якщо будь-які
фактичні помилки будуть знайдені після його опублікування, або ж будуть висловлені
пропозиції щодо того, як поліпшити ці звіти, КоНГ зобов'язується належним чином
враховувати такий зворотній зв'язок.
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2 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
В рамках підготовки верифікаційного звіту було опрацьовано ряд документів (табл.
2.1). Документи у вільному доступі виділені зеленим кольором, непублічна інформація –
оранжевим.
Кожному документу надано цифровий код, на який присутні посилання в межах цього
звіту. Для компактності, тут і далі в звіті, гіперпосилання на відкриті джерела даних
трансформовані за допомогою сервісу https://goo.gl/.
Таблиця 2.1 – Перелік опрацьованих документів
Джерело
Формат та
Код
Назва
даних
обсяг
Укравтодор,
Укрдорінвест,
Звіти закупівельних
*.xls
2.1
САД у
організацій
8 арк.
Київській
області
Запрошення до участі
у тендері
Ремонт автомобільної
Укравтодор.
*.doc,
2.2
дороги Н-01 Київ 2 стор.
Знам'янка (км 14 +740
- км 43 +345)
Оголошення про
присудження
контракту на
виконання
Укравтодор,
*.doc,
2.3 капітального ремонту
ЄБРР.
2 стор.
автомобільної дороги
Н-01 Київ - Знам’янка
(км 14+740 – км
43+345)
А4,
2.4 Контрактна угода
Укравтодор
4 стор.
Тендерна
*.doc, *.pdf,
Укравтодор,
документація в трьох
*. xls
2.5
Укрдорінвест,
частинах зі змінами та
понад 1000
Укрдіпродор
доповненнями
стор.
Експертний звіт щодо
САД у
розгляду проектної
А4,
2.6
Київській
документації
1 стор.
області.
(позитивний).
Доповнення до
експертного звіту
САД у
А4,
2.7 щодо розгляду
Київській
1 стор.
проектної
області.
документації
Експертна оцінка
САД у
А4,
2.8 щодо конструкції
Київській
3 стор.
дорожнього одягу при
області.
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Гіпер-посилання

Примітки

http://goo.gl/khV5
HV

станом на
1 квартал
2016 року

http://goo.gl/3ZzE

t1

http://goo.gl/nBptex

станом на
02.04.2014

станом на
11.12.2014

станом на
03.12.2014
станом на
листопад
2011 року
станом на
26.02.2013

станом на
28.03.2015
станом на
28.03.2015
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Код

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Назва
коригуванні проекту.
Щомісячний звіт
Інженера про хід
виконання робіт за
контрактом.
Відомість обсягів
платежів.
Завдання №1877 на
розроблення
проектно-кошторисної
документації
капітального ремонту
автомобільної дороги
Н-01 Київ-Знам’янка.
Доповнення до
завдання №1877 на
розроблення
проектно-кошторисної
документації
капітального ремонту
автомобільної дороги
Н-01 Київ-Знам’янка.
Розпорядженням КМУ
№454-р про
затвердження проекту
«Капітального
ремонту автомобільної
дороги Н-01 Київ Знам’янка.
Державна цільова
економічна програма
розвитку
автомобільних доріг
загального
користування на 20132018 роки
Концепція Державної
цільової економічної
програми розвитку
автомобільних доріг
загального
користування на 20132018 роки
Державна програма
розвитку
автомобільних доріг
загального
користування на 2007-

Джерело
даних

Формат та
обсяг

Укрдорінвест

*.pdf,
29 стор.

№14,
станом на
25.11.2015

Укрдорінвест

А4,
1 стор.

станом на
30.06.2016

САД у
Київській
області.

А4,
3 стор.

станом на
04.09.2009

САД у
Київській
області.

А4,
1 стор.

станом на
21.08.2012

САД у
Київській
області.

А4,
1 стор.

станом на
26.06.2013

Гіпер-посилання

Примітки

Кабінет
Міністрів
України

http://goo.gl/oK3F
pF

станом на
11.07.2013

Кабінет
Міністрів
України

http://goo.gl/rGyo
ej

станом на
03.09.2012

Кабінет
Міністрів
України

http://goo.gl/6qGk
aH

станом на
19.06.2010
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Код

Назва

2011 роки
Посібник із закупівлі
за позиками
міжнародного банку
2.17 реконструкції та
розвитку та кредитами
міжнародного
агентства з розвитку
EBRD - Supervision of
Works for N01 Road
Rehabilitation
2.18 (Оголошення ЄБРР
щодо нагляду за
роботами з
реабілітації а/д Н-01)
Політика та правила
закупівель товарів і
2.19 послуг Європейського
банку реконструкції та
розвитку

Формат та
обсяг

Гіпер-посилання

Примітки

Міністерство
економіки
України

http://goo.gl/rO8k
p1

станом на
01.10.2006

Tenders
Electronic
Daily

http://goo.gl/xT6g
gn

станом на
17.10.2012

Верховна
Рада України

http://goo.gl/xzgy
NV

станом на
01.08.2000

Мінфін

*.pdf,
2 стор.

Витяг з протоколу №9
засідання Технічної
ради Державного
2.21 агентства
автомобільних доріг
України від 15 вересня
2016 року

Укравтодор

*.pdf,
2 стор.

станом на
01.11.2016

Витяг з протоколу №6
засідання Технічної
ради Державного
2.22 агентства
автомобільних доріг
України від 17 червня
2016 року

Укравтодор

*.pdf,
1 стор.

станом на
01.11.2016

2.20

Схема бюджетного
відшкодування ПДВ

Джерело
даних

http://goo.gl/Ih1G
Vj

Не недано:
- Розкриття інформації стосовно тендерних процедур по вибору ІнженераКонсультанта.
- Відомість об’ємів робіт (BoQ) з розцінками;
- Усі рішення Технічної ради Укравтодору та Технічної ради ДП «Укрдіпродор»
по вказаному проекту.
(ДП «Укрдорінвест» надало доступ до частини інформації у січні 2017 року, див. доповнення
до звіту надані окремими файлами).
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3 ОПИС ПРОЕКТУ
3.1

Загальна інформація

У межах виконання Державної програми розвитку автомобільних доріг загального
користування на 2007-2011 роки, затвердженої Постановою КМУ від 14.02.2007 року № 217,
та Постанови КМУ від 26.11.2008 року № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та
реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями» Державною службою автомобільних доріг
України «Укравтодор» видано завдання № 1877 від 04.09.2009 року на розробку проектнокошторисної документації капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка
на ділянці км 14+740 – км 43+345 в межах Київської області. Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 454-р. проект «Капітальний ремонт автомобільної
дороги Н-01 Київ - Знам’янка, на ділянці км 14+740 - км 43+345 в межах Київської області»
був затверджений.
Проект Н-01 виконується на підставі Державної цільової економічної програми
розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 – 2011 рр. та у рамках
виконання Четвертої Кредитної Угоди між Україною та ЄБРР «Проект покращення
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під’їздах до м. Київ
(пан’європейські коридори)» листопада 2010 року (набула чинності 16 вересня 2011 року) та
Фінансова Угода між Україною і ЄІБ «Європейські дороги України II (Проект покращення
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва) 27 травня
2011 року (набула чинності 07 лютого 2012 року).
Відповідно до документів розподіл робіт за Проектом H-01 здійснюється за одним
контрактом (Контракт 1. км 14+740 – км 43+345) без розподілу на лоти.
Автомобільна дорога Н-01 Київ – Знам’янка є магістральною дорогою державного
значення. Її довжина становить 266,4 км. Ділянка км 14+470 – км 43+345 довжиною 28,875
км розташована між кордонами м. Київ та м. Обухів (рис. 3.1). Ділянка була збудована в 80-х
роках минулого століття за параметрами доріг 1-б категорії і проходить по рівнинній
місцевості.
Дорога має 4 смуги руху, шириною по 3,75м кожна. Наявне покриття з асфальтобетону
(км 14+740 – км 21+620; км 38+880 – км 43+345) та цементобетону (км 21+620 – км 38+880).
Пішохідні переходи облаштовані лише в одному рівні. Освітлення дороги наявне лише на
окремих невеликих ділянках. Протягом останніх 20 років територія біля дороги інтенсивно
забудовувалася дачними селами, пунктами дорожнього сервісу. В останні роки біля дороги
з’явилися ресторани та комплексні торгово-розважальні центри. Інтенсивність руху на дорозі
підвищилася. Разом з тим, зменшився рівень безпеки руху. Проектною документацією
передбачається виконання капітального ремонту всіх складових автомобільної дороги, в
тому числі: дорожнього одягу, штучних споруд, інженерних комунікацій, зведення нових
пішохідних переходів в різних рівнях та будівництво транспортних розв’язок.
В проектну документацію включені наступні існуючі штучні споруди:
- км 16+928,57 – тунельний шляхопровід над залізницею;
- км 21+458,85 – міст через р. Сіверка;
- км 25+094 – шляхопровід над дорогою Н-01;
- км 40+732,28 – міст через р. Стугна;
- км 43+095 – шляхопровід над дорогою Н-01.
На ділянці розташовані дві транспортні розв’язки в різних рівнях:
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- км 25+094 – по типу «труба»;
- км 43+095 – по типу «неповний листок конюшини».
Очікується, що згідно з Робочою документацією в проект увійдуть додаткові роботи,
які були упущені в Тендерній документації, але які вже фактично виконуються:
- ремонт підземного пішохідного переходу на км 14+890;
- ремонт мосту через р. Віта на км 16+470.
Розробка Робочої документації ведеться з затримкою. Інформація щодо прогресу
розробки робочої документації не представлена. Роботи по ремонту мосту через р. Віта на км
16+470 розпочаті.
Сторони проекту:
-

Міжнародні фінансові установи – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

-

Замовник – Державне агентство автомобільних доріг України.

-

Інженер – Louis Berger SAS, Франція.

-

Підрядник – Onur Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Ltd, Туреччина.

-

Проектувальник – Державне підприємство «Укрдіпродор»

Загальна сума проекту складає 47 736 743,58 євро.
Дата підписання Контракту – 20 листопада 2014 року.
Початок виконання робіт – 09 квітня 2015 року.
Період виконання – 730 днів.
Дата завершення робіт – 08 квітня 2017 року.
Період повідомлення про виявлені дефекти – 730 днів.
Необхідність капітального ремонту автомобільної дороги обумовлена незадовільним
технічним станом дорожнього полотна та штучних споруд, що негативно впливає на безпеку
дорожнього руху, не дозволяє забезпечити її належні транспортно-експлуатаційні
характеристики.
Ремонт дороги позитивно вплине на транспортну інфраструктуру загальнодержавного,
регіонального та місцевого рівня. Планована діяльність забезпечить підвищення безпеки
дорожнього руху, рівнів санітарного благополуччя населення та екологічну безпеку
території.
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Рисунок 3.1 – Контракт 1. км 14+740 – км 43+345
Перелік робіт згідно з Тендерною документацією за Проектом Н-01 передбачає
виконання капітального ремонту всіх складових автомобільної дороги, в тому числі:
дорожнього одягу, штучних споруд (окрім ремонту підземного пішохідного переходу на км
14+890 та мосту через р. Віта на км 16+470), інженерних комунікацій, зведення нових
пішохідних переходів у різних рівнях та будівництво транспортних розв’язок (табл. 3.1.2 –
3.1.6).
Таблиця 3.1.2 – Основні категорії робіт, передбачені Проектом Н-01 технічної документації.
Ч.ч.
1
2
3
4
5
6

Назва

Передбачено контрактом

Незначні зміни осьової розбивки траси
існуючої дороги
Зміна існуючого повздовжнього профілю:
збільшення радіусу увігнутих та випуклих
кривих
Вирівнювання існуючої дороги в плані та
профілі
Укладання підсилюючого (вирівнюючого)
шару на існуюче дорожнє покриття
Влаштування верхніх шарів дорожнього
одягу
Влаштування узбіч на автобусних зупинках
та автопавільйонів
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Ч.ч.

Назва

Передбачено контрактом

7
8

Влаштування освітлення, де необхідно
Захист та ізоляція комунікацій, де необхідно
Ремонт та встановлення поперечного та
повздовжнього водовідведення
Ремонт та розширення існуючих
водопропускних труб
Встановлення захисного бар’єрного
огородження
Встановлення дорожніх знаків
Влаштування дорожньої розмітки




9
10
11
12
13







Таблиця 3.1.3 – Окремі планові показники відповідно до відомості об’ємів робіт,
передбачені Проектом Н-01 згідно з Тендерною документацією.
Од.
Ч.ч.
Назва
Всього
вим.
1 Вирубування дерев
шт
404
3
2 Розбирання бетонних та залізобетонних споруд
м
1448
3 Розбирання штучних металевих споруд
т
1832
3
4 Зняття рослинного шару
м
4329
3
5 Розробка ґрунту
м
35704
3
6 Відсипання
м
172262
7 Посадка саджанців дерев
шт
404
8 Гідропосів трав
2
м
251499
9

Фрезерування існуючого покриття

10 Розбирання цементобетонного покриття
11 Віброрезонансне руйнування цементобетонного покриття
12 Основа з щебенево-піщаної суміші С7, обробленої цементом до
марки М-40
13 Вирівнюючий шар із щебенево-піщаної суміші С7
14 Основа з щебенево-піщаної суміші С5
15 Основа з ресайклінгового матеріалу
16 Вирівнюючий шар з асфальтобетону
17 Шар основи з пористого крупнозернистого асфальтобетону
18 Нижній шар з щільного крупнозернистого асфальтобетону
19 Нижній шар з щільного мілкозернистого асфальтобетону
20 Верхній шар покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону
(ЩМА-20)
21 Бортовий камінь
22 Гранітний бортовий камінь
23 Дорожні знаки
24 Дорожні знаки індивідуального проектування
25 Дорожня розмітка
19

м2

458812

м2
м2

45550
293420

м2

172139

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

293420
193545
248345
306740
633926
329177
409149

м2

650004

м
м
шт

15407
3497
1024

шт

95

м

223156
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Од.
вим.

Всього

26 Будівництво автопавільйонів

шт

18

27 Однобічне дорожнє металеве бар'єрне огородження

м

55037

28 Двобічне дорожнє металеве бар'єрне огородження

м

800

29 Парапетне огородження типу «Нью-Джерсі»
30 Турнікетне огородження

м
м

3017
1215

Ч.ч.

Назва

Таблиця 3.1.4 – Штучні споруди за Проектом Н-01
Ч.ч.

Місце

1
2
3
4
5
6

14+890
15+550
15+550
16+470
16+928
18+335

7

20+400

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20+800
21+458
23+432
25+093
26+039
26+574
27+700
28+610
31+475
32+549
34+575

19

39+000

20
40+056
21
40+732
22
43+093
23
43+600
Всього
за проектом Н-01

Згідно проектної
документації
Ремонт підземного пішохідного переходу
додатково
Ремонт шляхопроводу транспортної розв’язки
додатково
Ремонт шляхопроводу транспортної розв’язки
додатково
Ремонт мосту через р. Віта
додатково
Ремонт тунельного шляхопроводу над залізницею
проект
Підземний перехід
проект
проект
Шляхопровід транспортної розв’язки
(відхилено)
Пішохідний міст
проект
Міст через річку Сіверка
проект
Пішохідний міст
проект
Шляхопровід транспортної розв’язки
проект
Пішохідний міст
проект
Пішохідний міст
проект
Пішохідний міст
проект
Пішохідний міст
проект
Пішохідний міст
проект
Пішохідний міст
проект
Пішохідний міст
проект
проект
Шляхопровід транспортної розв’язки
(відхилено)
Підземний перехід
проект
Міст через річку Стугна
проект
Шляхопровід транспортної розв’язки
проект
Підземний перехід
проект
19 споруд згідно з проектною документацією, з них:
надземні пішохідні переходи – 9 од.;
підземні пішохідні переходи – 3 од.;
мости – 2 од.;
шляхопроводи – 3 од.;
шляхопроводи (нові транспортні розв’язки) – 2 од.
4 споруди згідно з додатковими проектами, з них:
підземні пішохідні переходи – 1 од.;
мости – 1 од.;
шляхопроводи (транспортна розв’язка) – 2 од.
20
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Таблиця 3.1.5 – Інженерні комунікації за Проектом Н-01
Ч.ч.

Назва

1
2
3
4
5
6
7

Опори зовнішнього освітлення
Опори мереж електропостачання
Кабелі в траншеї мереж електропостачання
Перевлаштування мереж зв’язку
Шумозахисні екрани
Перевлаштування мереж газопостачання
Дорожні метеостанції
3.2

Од.
вим.
шт
шт
км
км
м
м
шт

Всього
657
9
7,332
2,628
279
1065
2

Підрядник

До участі в торгах на визначення Підрядника були допущені 7 пропозицій (табл. 3.2.1).
Таблиця 3.2.1 – Учасники торгів
№ заявки

Учасник

Країна походження

1

JSC EVRASCON
GULSAN Insaat Sanayi Turizm Nakliyat ve Ticaret
A.S.
СП ТОВ «Ростдорстрой»; ПП «Дорлідер»
ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ»
СП ТОВ «Автомагістраль-Південь»; ПАТ
«Уманьавтодор»
Todini Costruzioni Generali S.p.A.
ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti.

Азербайджан

2
3
4
5
6
7

Туреччина
Україна
Україна
Україна
Італія
Туреччина

Таблиця 3.2.2 – Аналіз зачитаних тендерних пропозицій
№ заявки

Учасник

Зачитано, євро

1

JSC EVRASCON
GULSAN Insaat Sanayi Turizm Nakliyat ve Ticaret
A.S.
СП ТОВ «Ростдорстрой»; ПП «Дорлідер»
ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ»
СП ТОВ «Автомагістраль-Південь»; ПАТ
«Уманьавтодор»
Todini Costruzioni Generali S.p.A.
ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti.

51 744 581,42

2
3
4
5
6
7

Таблиця 3.2.3 – Аналіз оцінених тендерних пропозицій
Зменшення
відносно
№
Учасник
Оцінено, євро
зачитаних
заявки
пропозицій,
%
0,08%
1
JSC EVRASCON
51 705 703,16
21

66 361 640,32
74 332 118,96
51 499 908,30
45 602 511,67
82 757 155,67
50 742 280,40

Коментарі щодо оцінки

знижки не
запропоновано
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2

GULSAN Insaat Sanayi
Turizm Nakliyat ve
Ticaret A.S.

56 494 497,09

3

СП ТОВ
«Ростдорстрой»; ПП
«Дорлідер»

71 642 235,72

4

ТОВ «Дорожнє
будівництво
«АЛЬТКОМ»

51 502 749,33

5

СП ТОВ
«АвтомагістральПівдень»; ПАТ
«Уманьавтодор»

45 589 787,99

6

Todini Costruzioni
Generali S.p.A.

74 223 756,81

7

ONUR Taahhut
Tasimacilik ve Ticaret
Ltd. Sti.

47 736 743,58

14,87%

3,62%

-0,01%

0,03%

10,31%

5,92%

знижка - 15% від
загальної вартості усіх
розцінок та
цін Відомості об’ємів
робіт, за винятком
незапланованих робіт,
включаючи Резервні
суми
знижка - 4% від
загальної вартості усіх
розцінок та
цін Відомості об’ємів
робіт, за винятком
Резервних сум
знижки не
запропоновано
знижка – 8,5% від
загальної вартості усіх
розцінок та цін
Відомості об’ємів робіт,
за винятком Резервних
сум, використовується,
якщо ціни інших
учасників нижче
загальної вартості
пропозиції претендента.
знижка – 8,5% від
загальної вартості усіх
розцінок та цін
Відомості об’ємів робіт,
за винятком Резервних
сум, використовується,
якщо ціни інших
учасників нижче
загальної вартості
пропозиції претендента.
включаючи знижку 6%,
без ПДВ

Підрядником було обрано [2.3] компанію ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti.
(Туреччина).
Загальна вартість контракту склала 47 736 743,58 (включаючи знижку 6%, без ПДВ)
(табл. 3.3.1).
Підрядник з найнижчою пропозицією, а саме СП ТОВ «Автомагістраль-Південь»; ПАТ
«Уманьавтодор» (Україна) - 45 589 787,99 Євро, не пройшов пост-кваліфікацію [2.3].
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3.3

Нагляд за виконанням робіт. Служба Інженера-Резидента.

Інформація щодо запиту на вираження зацікавленості щодо відбору ІнженраКонсультанта та оголошення про присудження контракту для проведення консультаційних
послуг з нагляду за будівництвом відсутня у вільному доступі та не була представлена.
Консультаційні послуг з нагляду за будівництвом було присуджено компанії Louis Berger
(Франція). Інформація щодо учасників тендеру та вартості їх пропозицій відсутня у вільному
доступі та не була представлена. За даними щомісячного звіту Інженера за червень 2016 р.
[2.9] сума Контракту з урахуванням змін, внесених Доповненням №2 до Контракту
становить 1 145 600.00 Євро. Доповнення №2 відсутнє у вільному доступі та також не було
представлено.
3.4

Фінансування проекту

Таблиця 3.4.1 – Розподіл витрат на будівництво за Проектом Н-01 відповідно до
відомості об’ємів робіт.
Ч.ч.
1
2
3
4

Стаття витрат
Загальні статті
Дорожні роботи
Конструкції та мости
Інженерні комунікації
Разом

Вартість
у межах контракту, євро

Співвідношення

3 792 823,26
31 040 727,77
8 790 670,64
4 112 521,91
47 736 743,58

7,95 %
65,02 %
18,41 %
8,62 %

Як видно з таблиць (табл. 3.4.2 та 3.4.3), на початку виконання робіт по ремонту
автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка (км 14 +740 - км 43 +345) Підрядник отримав
авансовий платіж у розмірі 10%. Підрядник також представив свій графік потоку грошових
коштів, в якому показано, як плануються засвоюватися решта коштів та послідовність
повернення авансового платежу.
Таблиця 3.4.2 надана представниками ДП «Укрдорінвест». [2.11] Таблиця 3.4.3 була
розроблена за даними щомісячного звіту Інженера за червень 2016 р. [2.9]
На основі таблиць 3.4.2 та 3.4.3 створено наступні графіки для більш наочного
представлення інформації щодо оплати і засвоєнню коштів:
-

Графік (3.4.1) Відображає прогрес оплати за виконані роботи в порівнянні до потоку
грошових коштів, представлених Підрядником. Як бачимо з графіка, відставання по
фактично виконаним роботам становить 35.19%. У цю суму не входять суми утримань та
матеріали на ділянці.

-

Графік (3.4.2) порівнює заплановане освоєння коштів Підрядником та фактичне
здійснення платежів за виконані роботи помісячно. Як бачимо з графіка, після отримання
авансового платежу Підрядник почав виконувати роботи з відставанням і відповідним
чином отримував оплату за виконання робіт.

Слід зауважити, що під час виконання робіт Підрядник зіштовхнувся з певними
труднощами, які можуть стати причинами затримки виконання робіт за Проектом Н-01,
наприклад, суттєві відмінності між проектною документацією та реальною ситуацією на
дорозі (відсутні існуючі штучні споруди в проектній документації, ситуації з забудовою
прилеглої території).
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Таблиця 3.4.2 – Відомість Платежів за Проектом Н-01
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Таблиця 3.4.3 – Прогрес оплати за виконання робіт за Проектом Н-01
Рік

ПЕРІОД ОПЛАТИ

2015

4 773 674,36 €

MAY/ ТРАВЕНЬ

117 855,87 €

852 709,14 €

ПЛАНОВА ОЦІНКА

ФАКТИЧНА ОЦІНКА

4 773 674,36 €

10,00%

4 773 674,36 €

10,00%

5 358 674,36 €

11,23%

4 773 674,36 €

10,00%

5 476 530,23 €

11,47%

5 626 383,50 €

11,79%

934 687,89 €

6 411 218,12 €

13,43%

5 626 383,50 €

11,79%

JULY/ ЛИПЕНЬ

1 906 248,56 €

8 317 466,68 €

17,42%

5 626 383,50 €

11,79%

AUGUST/ СЕРПЕНЬ

2 387 915,02 €

996 047,73 €

10 705 381,70 €

22,43%

6 622 431,23 €

13,87%

SEPTEMBER/ ВЕРЕСЕНЬ

3 773 767,54 €

636 669,70 €

14 479 149,23 €

30,33%

7 259 100,93 €

15,21%

OCTOBER/ ЖОВТЕНЬ

3 326 117,77 €
3 198 637,15 €

1 808 069,52 €
1 029 100,21 €

17 805 267,01 €
21 003 904,16 €

37,30%
44,00%

9 067 170,45 €
10 096 270,66 €

18,99%
21,15%

0,00 €
0,00 €

1 805 577,64 €

2016 JANUARY/ СІЧЕНЬ

21 003 904,16 €
21 003 904,16 €

44,00%
44,00%

11 901 848,30 €
11 901 848,30 €

24,93%
24,93%

FEBRUARY/ ЛЮТИЙ

0,00 €

714 638,52 €

21 003 904,16 €

44,00%

12 616 486,82 €

26,43%

MARCH/ БЕРЕЗЕНЬ

0,00 €

1 095 918,75 €

21 003 904,16 €

44,00%

13 712 405,57 €

28,73%

APRIL/ КВІТЕНЬ

4 158 723,46 €

1 398 205,02 €

25 162 627,61 €

52,71%

15 110 610,59 €

31,65%

MAY/ ТРАВЕНЬ

4 182 829,25 €

1 570 642,00 €

29 345 456,87 €

61,47%

16 681 252,59 €

34,94%

JUNE/ ЧЕРВЕНЬ

4 569 111,09 €

2 167 034,20 €

33 914 567,96 €

71,04%

18 848 286,79 €

39,48%

JULY/ ЛИПЕНЬ

4 881 741,78 €

38 796 309,74 €

81,27%

0,00%

AUGUST/ СЕРПЕНЬ

2 932 988,92 €

41 729 298,67 €

87,42%

0,00%

SEPTEMBER/ ВЕРЕСЕНЬ

1 467 824,37 €

43 197 123,04 €

90,49%

0,00%

OCTOBER/ ЖОВТЕНЬ

1 121 949,89 €

44 319 072,93 €

92,84%

0,00%

943 426,34 €

45 262 499,28 €

94,82%

0,00%

2016 DECEMBER/ ГРУДЕНЬ

0,00 €

45 262 499,28 €

94,82%

0,00%

2017 JANUARY/ СІЧЕНЬ

0,00 €

45 262 499,28 €

94,82%

0,00%

FEBRUARY/ ЛЮТИЙ

0,00 €

45 262 499,28 €

94,82%

0,00%

MARCH/ БЕРЕЗЕНЬ

0,00 €

45 262 499,28 €

94,82%

0,00%

2017 APRIL/ КВІТЕНЬ

1 280 824,71 €

46 543 323,99 €

97,50%

0,00%

Defects notification period

46 543 323,99 €

97,50%

0,00%

Період відповідальності

46 543 323,99 €
47 736 742,58 €

97,50%
100,00%

0,00%
0,00%

2015 DECEMBER/ ГРУДЕНЬ

2016

4 773 674,36 €
585 000,00 €

NOVEMBER/ ЛИСТОПАД

NOVEMBER/ ЛИСТОПАД

2017

СУМА ВИКОНАНИХ МІСЯЧНИХ
ПРОМІЖНИХ ПЛАТЕЖІВ (В ТОМУ
ЧИСЛІ СУМИ УТРИМАННЯ ТА
ПОВЕРНЕННЯ СУМ
УТРИМАННЯ)

2015 APRIL/ КВІТЕНЬ

JUNE/ ЧЕРВЕНЬ

2019

ПРОГНОЗОВАНА СУМА
МІСЯЧНИХ ПРОМІЖНИХ
ПЛАТЕЖІВ (В ТОМУ ЧИСЛІ СУМИ
УТРИМАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ
СУМ УТРИМАННЯ)

2019 APRIL/ КВІТЕНЬ

1 193 418,59 €
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Графік 3.4.1 – Графік оплати за виконання робіт за Проектом Н-01. Процент виконання за фактично виконаними роботами становить
35.19%. У цю суму не входять суми утримань та матеріали на ділянці, тобто суми, які не відповідають за фактичне виконання робіт.
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Графік 3.4.2 – Графік порівняння платежів за Проектом Н-01 станом на 30.06.2016. Порівняння запланованого освоєння коштів
Підрядником та фактичне здійснення платежів за виконані роботи помісячно. Фактичне засвоєння коштів Підрядником значно відстає від
запланованого.
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Таблиця 3.4.4 – Прогрес виконання робіт за Проектом Н-01 згідно з ППС №11.
Amount in EURO / Сума, Євро
Item description

Опис статті

PART 1 ( General Items )

ЧАСТЬ 1 Загальні статті)

PART 2 ( Road Works )

ЧАСТЬ 2 (Дорожні роботи)

Bill B - GROUND INVESTIGATION
Bill D - DEMOLITION AND SITE CLEARANCE
Bill E - EARTHWORKS

Ведомость B - ТОПОГРАФІЧНІ
ВИШУКУВАННЯ
Ведомость D - РОЗБИРАННЯ ТА РОЗЧИСТКА
НА ДІЛЯНЦІ
Ведомость E - ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

As Per BOQ
+Variations /
По відом. Об'ємів
рабіт

3 792 823,26

Cumulated /
Всього

% up to BOQ %
% до % відом.
Об. Робіт

1 995 981,08

52,63%

87 940,69

17 367,68

19,75%

986 351,07

269 342,55

27,31%

5 790,51

Bill G - ANCILLARU WORK FOR CONCRETE

Ведомость G - ДОПОМІЖНІ РОБОТИ З
БЕТОНОМ

Bill H - PRECAST CONCRETE

Ведомость H - ЗБІРНИЙ БЕТОН

Bill I - PIPEWORKS

Ведомость I - РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ
ТРУБ

38 445,95

6 038,81

15,71%

Bill K - PIPEWORK - MANHOLES AND
PIPEWORK ANCILLARIES

Ведомость K - СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДІВ ОГЛЯДОВІ СПОРОДИ

328 101,47

2 406,40

0,73%

Bill L - PIPEWORK - SUPPORTS AND
PROTECTION, ANCILLARIES TO LAYING
ANDD EXCAVATION

Ведомость L - СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДІВ
(ТРУБЧАСТИХ ДРЕНАЖІВ)

22 916,18

4 024,57

17,56%

24 610 371,86

12 124 877,99

49,27%

127,69

4,53%

Bill R - ROADS AND PAVINGS
Bill U - BRICK WORK, LAYING OF CONCRETE
BLOCKS AND MASONRY
Bill W - WATERPROOFING
Bill X - OTHER WORKS
Bill Y - SEWER AND WATER MAIN
RENOVATION AND ANCILLARY WORKS

Ведомость R - ДОРОГИ ТА ДОРОЖНІЙ
ОДЯГ
Ведомость U - ЦЕГЛЯНА КЛАДКА, КЛАДКА
БЛОКІВ ТА БУТОВА КЛАДКА
Ведомость W - ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
Ведомость X - ІНШІ РОБОТИ
Ведомость Y - РЕКОНСТРУКЦІЯ
ВОДОПРОВЕДЕННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

Bill Z - SIMPLE BUILDING WORKS INCIDENTAL
Ведомость Z - ПРОСТІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
TO CIVIL ENGINEERING WORKS
Subtotal for PART 2 - Road Works

ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧАСТИНИ 2 ДОРОЖНІ РОБОТИ

PART 2 - (Road interchange at km
39+000)

ЧАСТИНА 2 - (РОЗВ'ЯЗКА на км
39+000)

209,43
423,00

113 538,84
2 818,07
2 032 010,15
60 912,00
2 487,24
28 292 316,46

12 424 185,69

43,91%

2 748 411,31

PART 3 (Bridge Works)

ЧАСТИНА 3 (Клонструкції і мости)

Bridge over the Vita River at km 16+470

Ремонт мосту через р. Віта км 16+470

530 267,26

Tunnel overpass over the railway at km
16+928,57

Ремонт тунельного шляхопроводу над
залізницею на км 16+928,57

480 941,54

Pedestrian underpass at km 18+335

Підземний перехід на км 18+335

786 655,12

Road interchange at km 20+400

Транспортна розв’язкана км 20+400

370 409,41

Pedestrian bridge at km 20+800

Пішохідний міст на км 20+800

394 615,67

Bridge at river Siverka at km 21+458,84

Мост через р.Сиверка на км 21+458,84

Pedestrian bridge at km 23+432

Пішохідний міст на км 23+432

Road interchange at km 25+093,86

38 954,80

7,35%

3 069,56

0,39%

370 409,41

237 993,04

64,25%

295 069,03

83 836,76

28,41%

Транспортна розв’язка на ПК 25+093,86

449 690,36

290 661,59

64,64%

Pedestrian bridge at km 26+039

Пішохідний міст на км 26+039

370 403,77

2 461,53

0,66%

Pedestrian bridge at km 26+574

Пішохідний міст на км 26+574

370 409,41

2 455,89

0,66%

Pedestrian bridge at km 27+700

Пішохідний міст на км 27+700

370 409,41

55 868,21

15,08%

Pedestrian bridge at km 28+610

Пішохідний міст на км 28+610

370 409,41

2 461,53

0,66%

Pedestrian bridge at km 31+475

Пішохідний міст на км 31+475

370 409,41

259 249,59

69,99%

Pedestrian bridge at km 32+549

Пішохідний міст на км 32+549

370 409,41

81 679,92

22,05%

Pedestrian bridge at km 34+575

Пішохідний міст на км 34+575

1 130 963,24

51 232,03

4,53%

Road interchange at km 39+000. Bridge

Транспортна розв’язка на км 39+000. Мост

478 544,94

Pedestrian underpass at km 40+056

Підземний перехідна км 40+056

515 975,23

299 895,55

58,12%

Bridge at river Stugna at km 40+732,28

Мість через річку Стугна на км 40+732,28

408 780,00

504 628,30

123,45%

Road interchange at km 43+093,04

Транспортна розв’язка на км 43+093,04

355 898,61

431 470,16

121,23%

Pedestrian underpass at km 43+600

Підземний перехід на км 43+600

Subtotal for PART 3 - (Bridge Works)

ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧАСТИНИ 3 КОНСТРУКЦІЇ ТА МОСТИ

33 522,59
8 790 670,64

2 379 441,05

27,07%
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PART 4 (Engineering communications)

ЧАСТЬ 4 (Інженерні комунікації)

External illumination

Зовнішнє освітлення
Перевлаштування мереж
Reorganization of lines of electricity transmission
електропостачання
Reorganization of communication networks
Перевлаштування ліній зв'язку
Screens for protecting from noise
Шумозахистні екрани
Frame supports under signs of rout orientation Рамні опори
Reorganization of networks of gas-supplying
Перевлаштування мереж газопостачання
Road weather-stations
Дорожні метеостанції
Traffic lights objects

Світлофорні об'єкти

Subtotal for PART 3 - (Engineering
communications)

ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЧАСТИНИ 3 (Інженерні комунікації)

Sub-Total
Materials on Site (80%)

1 799 533,25
104 913,67
104
149
446
971
441
94

482,63
931,36
345,60
508,45
490,73
316,22

4 112 521,91

Всього

47 736 743,58

16 799 607,82
469 288,93

35,19%

ВСЬОГО

47 736 743,58

17 268 896,75

36,18%

Материали на ділянці (80%)

TOTAL
Retention 10%

0,00%

Утримання 10%

1 726 889,68

Add Mobilization Advances

Плюс аванс на мобілізацію

4 773 674,36

Less Repayment Mobilization Advances

Мінус повернення авансу на мобілізацію

Net Value of Monthly Payment EURO

Чистая сумма месячного платежа в
Євро

1 467 394,64
18 848 286,79

Як видно з таблиці, станом на 30.06.2016 р. в основному оплачені роботи по дорожній
частині та по роботах на штучних спорудах.
Проміжний Платіжний Сертифікат № 11 був наданий для роботи тільки у приміщенні
ДП «Укрдорінвест». Копія Проміжного Платіжного Сертифікату № 11 офіційно надана не
була.
3.5

Повернення ПДВ Підряднику

Заявка на Проміжний платіжний сертифікат у вигляді акту, або місячного звіту
представляється Підрядником Інженеру в шести копіях в кінці кожного місяця з детальною
інформацією щодо сум, на які претендує Підрядник.
Згідно зі Спеціальними умовами контракту Замовник виплачує Підряднику першу
частину авансового платежу протягом 91 дня після випуску Листа про прийняття, або
протягом 63 днів після отримання документів стосовно Забезпечення виконання контракту,
або після представлення Підрядником гарантії в сумах і валюті згідно з авансовим платежем,
в залежності від того, яка з дат наступає пізніше.
Після 28 днів після отримання акту або місячного звіту і підтверджуючих документів
Інженер представляє Замовнику і Підряднику Проміжний платіжний сертифікат, в якому
вказує суми, справедливо оцінені Інженером.
Замовник оплачує Підряднику суму, затверджену в кожному Платіжному сертифікаті,
протягом 91 дня після отримання Інженером акту або місячного звіту з підтверджуючими
документами від Підрядника.
У Загальних та в Спеціальних умовах контракту не врахована процедура повернення
ПДВ Підряднику.
Слід зауважити, що ПДВ відшкодовується Замовником Підряднику за рахунок коштів
державного бюджету [2.20].
Згідно зі схемою бюджетного відшкодування ПДВ, яка діє з 01.02.2016 року, заявка на
бюджетне відшкодування ПДВ подається до 20 числа місяця, наступного за звітним.
Камеральна перевірка складає 30 календарних днів. 25 робочих днів займає документальна
перевірка (за наявністю обставин, визначених п.200.11 ПКУ). І 10 днів для надання
Державною Фіскальною Службою висновку Казначейству та перерахування коштів
платнику.
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У таблиці 3.5.1 (розроблена на основі табл. 3.4.2) представлені такі дані:
- суми виплат відповідно до Проміжних платіжних сертифікатів Підряднику;
- частка ПДВ у валюті Контракту;
- курс валют за курсом НБУ;
- частка ПДВ за курсом НБУ;
- дати подачі та кінцеві дати оплати ПДВ.
Оскільки ПДВ частково оплачувалося несвоєчасно, то Підрядник відповідно до
положень Контракту п.14.8 «Затримка оплати» Загальних умов Контракту може
претендувати на отримання щомісячної пені за несвоєчасну оплату ПДВ. Згідно п.14.8
«Затримка оплати»: якщо Підрядник не отримує оплату у відповідності з Параграфом 14.7
«Оплата», то Підрядник має право на отримання щомісячної пені на суму, не оплачену
вчасно. Період затримки рахується з дати платежу, вказаної в Параграфі 14.7 «Оплата». Така
пеня розраховується за річною ставкою, котра на 3% вища дисконтної ставки центрального
Банку валюти платежу і оплачується в такій самій валюті. Підрядник має право на таку
оплату без формального повідомлення або завірення, а також без утиску інших прав або
відшкодувань.
У щомісячному звіті Інженера за червень 2016 р. [2.9] в частині 15 «Фінансовий стан
Підрядника» вказано, що затримка у виплаті ПДВ була тільки для авансового платежу і
складає 91 день. Як видно з табл. 3.4.2., поданої представниками ДП «Укрдорінвест» [2.10]
та розробленої на основі неї табл. 3.5.1., фактична затримка зі сплати ПДВ згідно з ППС за
виконані роботи станом на 30.06.2016 більша, а саме:
- Авансовий платіж – 91 день;
-

ППС №1 – 5 днів;

-

ППС №2 – 7 днів;

-

ППС №6 – 115 днів;

-

ППС №7 – 58 днів;

-

ППС №8 – 27 днів.

Інформація щодо представлення Підрядником претензії про несвоєчасне
повернення ПДВ відсутня. Збільшення суми Контракту через пеню не зафіксовано.
У таблиці 3.5.1 представлений розрахунок пені станом на 30.06.2016, на яку може
претендувати Підрядник. На основі цієї таблиці був розроблений графік 3.5.1 для наочного
зображення щомісячно повернення ПДВ та пені, на котру може претендувати Підрядник.
Всього ПДВ станом на 30.06.2016 р. - 81 561 336,60 грн. Пеня за несвоєчасну виплату
ПДВ, на яку може претендувати Підрядник згідно з таблицею 3.5.1 - 2 348 764,2 грн.
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Таблиця 3.5.1 – Дані для підрахунку пені за несвоєчасну виплату ПДВ за Проектом Н-01 станом на 30.06.2016
СУМА ВИКОНАНИХ
МІСЯЧНИХ ПРОМІЖНИХ
ПЛАТЕЖІВ (В ТОМУ
ЧИСЛІ СУМИ УТРИМАННЯ
ТА ПОВЕРНЕННЯ СУМ
УТРИМАННЯ)

ПДВ

КУРС НБУ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, Я
ЯКОМУ БУЛО СКЛАДЕНО ППС

ПДВ

ДАТА ПОДАЧІ

ТЕРМІН ОПЛАТИ

ДАТИА
ВИПЛАТИ

ДАТИА
ВИПЛАТИ ПДВ

Затримка оплати
ПДВ (дні)

Процент (ПДВ)

VAT

SUBMITTAL DATE

PAYMENT
DEADLINE

PAYMENT DATE

VAT PAYMENT
DATE

Delay in VAT
payment (days)

Interest (VAT)

CENTRAL BANK EXCHANGE RATE

VALUE OF EXECUTED
PAYMENT (INCLUDING
RETENTION MONEY AND
REPAYMENT OF
ADVANCE)

VAT

4 773 674,36 €

954 734,88 €

08.12.2014

19,192883

18 324 114,85 UAH

16.12.2014

18.02.2015

31.12.2014

20.05.2015

91,00

1 439 070,55 UAH

852 709,14 €

170 541,83 €

31.05.2015

22,934148

3 911 231,57 UAH

19.06.2015

17.09.2015

20.08.2015

22.09.2015

5,00

16 073,55 UAH

996 047,73 €

199 209,55 €

01.09.2015

24,454777

4 871 625,12 UAH

16.09.2015

30.11.2015

24.12.2015

07.12.2015

7,00

23 357,11 UAH

636 669,70 €

127 333,94 €

05.10.2015

23,600546

3 005 150,51 UAH

30.10.2015

03.01.2016

24.12.2015

07.12.2015

1 808 069,52 €

361 613,90 €

02.11.2015

25,332189

9 160 471,66 UAH

27.11.2015

31.01.2016

24.12.2015

25.12.2015

1 029 100,21 €
1 805 577,64 €

205 820,04 €
361 115,53 €

01.12.2015
04.01.2016

25,334680
26,223129

5 214 384,85 UAH
9 469 579,13 UAH

15.12.2015
25.01.2016

29.02.2015
03.04.2016

24.12.2015
26.02.2016

27.07.2016

115,00

641 077,54 UAH

ДАТА / DATE

КУРС / EXCHANGE
RATE

714 638,52 €

142 927,70 €

01.03.2016

29,500820

4 216 484,35 UAH

22.03.2016

30.05.2016

13.05.2016

27.07.2016

58,00

134 811,98 UAH

1 095 918,75 €

219 183,75 €

01.04.2016

29,849437

6 542 511,54 UAH

25.04.2016

30.06.2016

24.05.2016

27.07.2016

27,00

94 373,49 UAH

1 398 205,02 €

279 641,00 €

17.05.2016

28,756925

8 041 615,26 UAH

27.05.2016

15.08.2016

27.07.2016

1 570 642,00 €
2 167 034,20 €

314 128,40 €
433 406,84 €

03.06.2016

28,027290

8 804 167,76 UAH

01.07.2016

01.09.2016

29.08.2016

Total / Разом

2 348 764,22 UAH
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Графік 3.5.1 – Можливий процент за несвоєчасну виплату ПДВ за Проектом Н-01 станом на 30.06.2016

4 000 000,00 UAH
2 000 000,00 UAH

ПРОЦЕНТ \ INTEREST

0,00 UAH
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8 804 167,76 UAH

4 216 484,35 UAH
134 811,98 UAH
6 542 511,54 UAH
94 373,49 UAH
8 041 615,26 UAH

6 000 000,00 UAH

4 871 625,12 UAH
23 357,11 UAH
3 005 150,51 UAH

8 000 000,00 UAH

1 439 070,55 UAH

10 000 000,00 UAH

3 911 231,57 UAH
16 073,55 UAH

12 000 000,00 UAH

9 469 579,13 UAH

14 000 000,00 UAH

641 077,54 UAH

16 000 000,00 UAH

5 214 384,85 UAH

18 000 000,00 UAH

ПДВ / VAT

Всього ПДВ станом на 30.06.2016 р. - 81 561 336,60 грн.
Процент за несвоєчасну виплату ПДВ,
на котру може претендувати Підрядник - 2 348 764,2 грн.
9 160 471,66 UAH

20 000 000,00 UAH

18 324 114,85 UAH

Contract 1 - Delay in VAT payment
Контракт 1 - Затримка оплати ПДВ
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3.6

Додаткові роботи.

3.6.1 Завдання САД у Київській області на коригування проекту.
Проект капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка на ділянці
км 14+740 – км 43+345 в межах Київської області, який розроблений державним
підприємством «Укрдіпродор» та рекомендований до затвердження державним
підприємством «Укрдержбудекспертиза», погоджений Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 26.06.2013 № 454 [2.13] та мав наступні основні техніко-економічні
характеристики:









категорія дороги – I-б
довжина дороги – 28,605 км
розв’язки на двох рівнях – 3 шт.
шляхопроводи – 3 шт.
мости – 2 шт.
наземні пішохідні мости, одиниць – 5 шт.
підземні переходи – 1 шт.
загальна кошторисна вартість у цінах 2013 року – 702,2 млн грн.

На початку 2014 року Укравтодор провів закупівлю на виконання робіт на зазначеній
ділянці автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам’янка. Переможцем тендеру стала компанія
ONUR, із якою 03.12.2014 укладена контрактна угода [2.2, 2.3, 2.4]. Згідно з листом про
прийняття тендерної пропозиції її вартість складає 47 736 743,58 євро.
Тендерною документацією були передбачені певні додаткові роботи, котрі відсутні у
документації, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.06.2013
№ 454 «Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка, на ділянці
км 14+740 – км 43+345 в межах Київської області», а саме:




надземні пішохідні переходи – 4 шт.;
підземні переходи – 2 шт.;
транспортні розв’язки в різних рівнях – 2 шт.

Тобто об’єми робіт, визначені в тендерній документації, на відповідають об’єму та
складу робіт, які затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.06.2013
№ 454 «Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка, на ділянці км
14+740 – км 43+345 в межах Київської області».
Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560:
затвердження проектів об'єктів, загальною кошторисною вартістю 100 млн гривень і
більше (згідно зі змінами, що вносяться до Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи від 26 серпня 2015 р. № 665 вартістю 400 млн. гривень і більше),
здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої

Сторінка 33 з 65

Верифікаційний звіт за проектами МФО
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади та
за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Мінрегіоном. Також передбачено, що в
разі зміни проектних рішень та відповідного коригування проекту має відбуватись повторна
експертиза проекту будівництва.
Станом на цей час повторної експертизи не проводилось та, відповідно, жодних рішень
щодо перезатвердження проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 КиївЗнам’янка, на ділянці км 14+740 – км 43+345 в межах Київської області» Кабінетом
Міністрів України не ухвалювалось. Інформація щодо коригування проекту відсутня.
3.6.2 Зміни в проекті:
-

Окрім двох існуючих транспортних розв’язок планувалося будівництво ще двох
транспортних розв’язок у різних рівнях, котрі були відсутні у Тендерній документації:
км 20+750 (примикання в с. Лісники); км 39+000 (примикання автодороги Р-01 Київ –
Обухів. Згідно з витягом з протоколу № 6 засідання Технічної ради Державного
агентства автомобільних доріг України від 17 червня 2016 року (представлене листом №
5195/3/9-14-2639/10 від 01.11.2016р.) було прийнято рішення затвердити варіанти
17-прогонової будови зі збірно-монолітного залізобетону за схемою 17х24 м на
км 20+750 та 15-прогонової будови зі збірно-монолітного залізобетону за схемою 15х24
м на км 39+000. Після прийняття всіх рішень з проектування будуть визначені кінцева
вартість та обсяги робіт за Контрактом, а до Специфікацій обсягів робіт у разі
необхідності будуть внесені зміни. Рішення Технічної ради Укравтодору, в якому б чітко
вказувалося про відхилення будівництва вищезазначених транспортних розв’язок, не
було надано.
У зв’язку з обмеженою існуючою смугою відводу, розробленням і погодженням проектів
землевідведення виникло питання зміни організації дорожнього руху на км 20+700
(с. Лісники), км 23+500 (с. Ходосіївка), км 29+000 (с. Романків) та км 39+000
(с. Таценки). Згідно з витягом з протоколу № 9 засідання Технічної ради Державного
агентства автомобільних доріг України від 15 вересня 2016 року, яке було представлене
листом № 5195/3/9-14-2639/10 від 01.11.2016 р., було вирішено погодити організацію
руху на вищеописаних ділянках при влаштуванні світлофорних об’єктів

-

Згідно з витягом із протоколу № 9 засідання Технічної ради Державного агентства
автомобільних доріг України від 15 вересня 2016 року, яке було представлене листом
№ 5195/3/9-14-2639/10 від 01.11.2016 р. [2.22], було погоджено включення додаткових
робіт із капітального ремонту транспортної розв’язки на км 15+643. Служба
автомобільних доріг у Київській області має внести зміни та доповнення до завдання на
коригування проектної документації.

-

Ремонт підземного пішохідного переходу на км 14+890 (упущено в тендерній
документації). Роботи проводяться.

-

Ремонт моста через річку Віта на км 16+470 (упущено в тендерній документації). На
момент виїзду команди верифікаторів на ділянку – роботи були завершені на 50%.

-

Уніфікація дорожнього одягу по основному проїзду та узбіччю і зупинкових смугах
(Розпорядження про внесення змін №1).
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Згідно з тендерною документацією на ділянці км 14+740 – км 21+620 та км 38+880 –
43+345 конструкція укріпленого узбіччя складалася з щебенево-піщаної суміші (20 см),
щебенево-піщаної суміші обробленої цементом до марки М-40 (15 см) та трьох шарів
асфальтобетону загальною товщиною в 21 см.
На ділянці км 21+620 – км 38+880 конструкція укріпленого узбіччя, крайових смуг та
зупинкових смуг складалася з щебенево-піщаної суміші (20 см), щебенево-піщаної суміші
обробленої цементом до марки М-40 (15 см) та трьох шарів асфальтобетону загальною
товщиною в 21 см.
Нові українські стандарти, а саме ДБН В.2.3-4:2015 вимагають влаштування
конструкції дорожнього одягу однакової міцності на проїзній частині та на узбіччі, в зв’язку
з чим були внесені відповідні зміни.
Посилення конструкції дорожнього одягу було ініційоване Інженером-Резидентом.
Згідно з пунктом 13.1 « Право вносити зміни» Розпорядження про внесення змін може бути
ініційоване Інженером в будь-який час до випуску сертифіката прийому-передачі робіт,
шляхом видачі інструкції або вимоги до Підрядника представити пропозицію.
Після уніфікації конструкції дорожнього одягу, конструкції по основному проїзду,
узбіччю та зупинкових смугах, метод, запропонований Інженером, був узгоджений із
Замовником (інформація відсутня та потребує подальшого вивчення) і передбачає наступне:
1. Розширення кожного проїзду до загальної ширини 10.5 м.
2. Фрезерування бетонних плит для отримання матеріалу з зерновим складом 0-70
мм.
3. Укладання отриманого матеріалу з додаванням нового матеріалу для отримання,
щонайменше, 15 см вирівнюючого шару.
4. Укладання основи зі ЩПС, укріпленої цементом, завтовшки 15 см.
5. Три шари асфальтобетону.
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Нова розцінка на руйнування ц/б плит (Розпорядження про внесення змін №1).
Нова розцінка в зв’язку зі зменшеним вмістом цементу в ЩПС, укріпленій цементом
(Розпорядження про внесення змін №1).
Нова розцінка у зв’язку зі зменшеним вмістом цементу в ЩПС, укріпленій цементом, а
саме R154 BIS «Основание из щебеночно-песчаной смеси С-7 обработанной цементом, М20, согласно статьи R5.2 Спецификации,толщина 150 мм» - 3,60 євро за м2, замість R154
«Основание из щебеночно-песчаной смеси С-7 обработанной цементом, М-40, согласно
статьи R5.2 Спецификации,толщина 150 мм» - 3,98 євро за м2.
Рішення про зменшення вмісту цементу в ЩПС було прокоментовано тим, що нова
позиція відповідно до розцінки R154 BIS із зменшеним вмістом цементу забезпечує
необхідну міцність. Дане рішення не виявило документального підтвердження.
Необхідні рішення Технічної ради та Розпорядження про внесення змін №1 не були
представлені.
Згідно зі щомісячним звітом Інженера Розпорядження про внесення змін №1 передбачає
збільшення вартості Контракту на 1 160 342 євро. Текст Розпорядження про внесення змін
додавався до щомісячного звіту за лютий 2016 р.
-

3.6.3 Аналіз можливості розробки нових розцінок станом на 30.06.2016р.
Згідно з пунктом 12.3 «Оцінка» Загальних умов Контракту нові ставки і розцінки
вважаються прийнятними для статей робіт, якщо:
(а) (і) змінена кількість робіт відрізняється більше, ніж на 25% від кількості робіт в
Відомості об'ємів робіт або інакшій відомості,
(іі) така зміна в кількості, помножена на таку вказану розцінку для такої роботи, перевищує
0,25% Прийнятої Суми Контракту,
(ііі) така зміна в кількості напряму впливає на зміну одиничної вартості такої статті на
більше, ніж 1%, та (іv) така стаття робіт не вказана в Контракті як «робота по фіксованій
ставці»;
або
(b) (і) про такі роботи отримана інструкція в відповідності до Статті 13 (Розпорядження
про внесення змін),
(іі) ставки і розцінки не вказані в Контракті для даної статті, та
(ііі) не має відповідної ставки або розцінки, так як дана стаття робіт не має подібний
характер або не виконується в відповідності до подібних умов, як будь-яка інакша стаття
робіт в Контракті.
Уніфікація дорожнього одягу по основному проїзду та узбіччю, а також зупинкових
смугах (РВІ №1) призвели до збільшення об’ємів робіт.
У таблиці 3.6.1 представлені пункти з ППС №11, котрі порівнюються відповідно до
пункту 12.3 «Оцінка» Загальних умов Контракту. Оскільки станом на 30.06.2016р. робоча
документація поки ще не є завершеною (інформація стосовно стану виконання робочої
документації відсутня), то дати оцінку усім змінам та додатковим роботам не є можливим.
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Таблиця 3.6.1 – Позиції згідно з пунктом 12.3 «Оцінка» за Проектом Н-01 станом на 30.06.2016
Quantities / Кількість

Number
Номер

R1

Item description

Опис статті

Unit

Одиниця

As per Contract
Згідно Контракту

Amounts EURO / Вартість євро

This period
За даний
період

Unit rate
in EURO
Одиничн
As per Contract
а
Згідно Контракту
розцінка
в євро

This period
За даний
період

Sub-bases, flexible road bases and surfacing

Нижние слои основания, нежосткие дорожные
основания и покрытия

Base made of crushed stone-sandy mixture S-7
treated with cement, М40, to R5.2 of the
Specification, 150mm thickness

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С7
обработанной цементом, М40, согласно статьи R5.2
Спецификации,толщ ина 150 мм

m2

м2

Base made of crushed stone-sandy mixture S-7
treated with cement, М20, to R5.2 of the
Specification, 150mm thickness

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С7
обработанной цементом, М20, согласно статьи R5.2
Спецификации,толщ ина 150 мм

m2

м2

R155

Base made of crushed stone-sandy mixture S-7
treated with cement, М40, to R5.2 of the
Specification, 180 mm thickness

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С7
обработанной цементом, М40, согласно статьи R5.2
Спецификации,толщ ина 180 мм

m2

м2

1 922,00

0,00

R156

Base made of crushed stone-sandy mixture S-7
treated with cement, M-40, to R5.2 of the
Specification, 220 mm thickness

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С7
обработанной цементом М40, согласно статьи
R05.02 Спецификации,толщ ина 220 мм

m2

м2

78129

0,00

Sub-bases, flexible road bases and surfacing

Нижние слои основания, нежосткие дорожные
основания и покрытия
Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи R4.3 Спецификации, толщ ина 120мм

m2

м2

1 320,00

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи Р4.3 Спецификации, толщ ина 150мм

m2

м2

91 918,00

172934,53

3,00

275 754,00

518 803,58

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи Р4.3 Спецификации, толщ ина 180мм

m2

м2

1 198,00

49368,80

3,59

4 300,82

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи Р4.3 Спецификации, толщ ина 200мм

m2

м2

9 077,00

87480,38

3,99

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи R4.3 Спецификации, толщ ина 220мм

m2

м2

4 547,00

14811,65

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи Р4.3 Спецификации, толщ ина 240мм

m2

м2

1 713,00

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи R4.3 Спецификации, толщ ина 250мм

m2

м2

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи Р4.3 Спецификации, толщ ина 300мм

m2

Основание из щ ебеночнопесчаной смеси С5,
согласно статьи Р4.3 Спецификации, толщ ина 400
ММ
Основание из ресайклингового материала, согласно
статьи R5.3 Спецификации, толщ ина 220 мм
Основание из ресайклингового материала, с учетом
выравнивающего слоя средней толщиной 50 мм,
согласно статьи R5.3 Спецификации, толщина 220-320
мм
Фрезерование существующего покрытия из
асфальтобетона глубиной 120 мм с транспортировкой
на 3 км

R154

R154 BIS

R2
R224.1
R224.2

R225.1

R225.2

R226.1

R226.2

R226.3

R227

R228

R296

The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 120 mm
thickness
The
base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 150 mm
thickness
The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 180 mm
thickness
The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 200 mm
thickness
The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 220 mm
thickness
The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 240 mm
thickness
The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 250 mm
thickness
The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 300 mm
thickness
The base made of crushed stone-sandy mixture S-5,
according to R4.3 of the Specification, 400 mm
thickness
The base made of recycled material, to R5.3 of the
Specification, 220 mm thickness

R297

The base made of recycled material, to R5.3 of the
Specification, 220-320 mm thickness, includes leveling
layer, average thickness 50 mm

R364.1

Milling of existent pavement in the thickness of 120mm
with transportion to 3 km

92 088,00

0,00

3,98

348260,52

3,60

366 510,24

12.3 Evaluation / 12,3 "Оцінка"
More than 25% from the
quantity in the BOQ /
% up to BoQ / Змінена кількість робіт
% від ВОР
відрізняється більше
ніж на 25% від кількості
робіт в Відомості
об'єммів робіт

0,00

0,00%

1 253 737,87

0,00%

This change in quantity
multiplied by such
specified rate for this
item exceeds 0.25% of
the Accepted Contract
Amount / Перевищує
0,25% Прийнятої Суми
Контракту

378,18%

2,63%

0,00%

0,00%

188,14%

188,14%

1,09%

177 233,99

4120,93%

4120,93%

0,37%

36 217,23

349 046,72

963,76%

963,76%

0,73%

4,39

19 961,33

65 023,14

325,75%

325,75%

0,14%

14478,00

4,79

8 205,27

69 349,62

845,18%

845,18%

0,15%

82 313,00

28839,49

5,00

411 565,00

144 197,45

35,04%

35,04%

0,30%

м2

1 210,00

40454,569

5,99

7 247,90

242 322,87

3343,35%

3343,35%

0,51%

m2

м2

249,00

5654,39

7,98

1 987,02

45 122,03

2270,84%

2270,84%

0,09%

m2

м2

11 175,00

2,01

22 461,75

m2

м2

237 170,00

142576,419

2,01

476 711,70

286 578,60

60,12%

60,12%

0,60%

m2

м2

4 218,00

93408,00

0,64

2 699,52

59 781,12

2214,51%

2214,51%

0,13%

0,00

0,00

2,40
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Реалізовується за підтримки Міністерства інфраструктури України та Світового банку

3.7

Термін виконання проекту

Відповідно до контрактних угод роботи за Проектом Н-01 розпочались 9 квітня 2015
року і мають тривати 730 днів з подальшим гарантійним періодом 730 днів. Дата завершення
робіт – 8 квітня 2017 року.
Нагляд за виконанням будівельних робіт здійснюють Інженери-консультанти компанії
Louis Berger (Франція).
Є певні труднощі, котрі можуть спричинити затримку виконання робіт, а саме:
1. Подекуди суттєві відмінності між проектною документацією та реальною ситуацією
на дорозі. Роботи по ремонту підземного пішохідного переходу на км 14+890 та мосту
через р. Віта на км 16+470 були відсутні у тендерній документації. Ці зміни можуть
вплинути на термін виконання робіт. Розпорядження про внесення змін поки не було
подане Інженером на погодження Замовнику.
2. Зміни в проекті, а саме:
-

Згідно з витягом із протоколу № 9 засідання Технічної ради Державного агентства
автомобільних доріг України від 15 вересня 2016 року, який буво представлений листом
№ 5195/3/9-14-2639/10 від 01.11.2016 р., вирішено включити додаткові роботи з
капітального ремонту транспортної розв’язки на км 15+643. Ці зміни можуть вплинути
на термін виконання робіт. Розпорядження про внесення змін поки не було подане
Інженером на погодження Замовнику.

-

Зміни організації дорожнього руху на км 20+700 (с. Лісники), км 23+500 (с. Ходосіївка),
км 29+000 (с. Романків) та км 39+000 (с. Таценки). Згідно з витягом із протоколу №9
засідання Технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України
від 15 вересня 2016 року, котрий був представлений листом № 5195/3/9-14-2639/10 від
01.11.2016 р., вирішено погодити організацію руху на вищеописаних ділянках при
улаштуванні світлофорних об’єктів. Ці зміни можуть вплинути на строки виконання
робіт. Розпорядження про внесення змін поки не було подане Інженером на погодження
Замовнику.
3. Затримка відшкодування ПДВ. Окрім пені за несвоєчасне повернення ПДВ,
Підрядник може подати також на продовження терміну виконання робіт. Інформація
щодо представлення Підрядником претензії про несвоєчасне повернення ПДВ
відсутня. Збільшення суми Контракту через пеню не зафіксовано.
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ПРОАКТИВНЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1

Назва проекту

Назва

Назва проекту

Зміст

Статус

Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01
Київ - Знам'янка, на ділянці км 14+740 – 43+345

3 – доповнено
Висновок 4.1

Висновок 4.1: У документах [2.6, 2.1, 2.11, 2.12] назва проекту викладається
Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка, на ділянці км 14+740 –
43+345 в межах Київської області.
4.2

Замовник проекту

Назва
Назва замовника
ЄДРПОУ Замовника
Підпорядкування

Зміст

Статус

Служба автомобільних доріг у Київській області
26345736
Державне агентство автомобільних доріг
України

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
4 – нема даних
Висновок 4.2

ЄДРПОУ ГУ
Номер і дата рішення
про початок проекту

Завдання від 04.09.2009 року № 1877

1 – підтверджено

Висновок 4.2: За даними порталу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Державне
агентство автомобільних доріг України має код ЄДРПОУ – 37641918.
4.3

Місце реалізації проекту

Назва
Область
Район
Кілометрова
прив'язка
№ дороги

Зміст

Статус

Київська
Обухівський

1 – підтверджено
1 – підтверджено

км 14+470 - км 43+345

1 – підтверджено

1 – підтверджено
4 – нема даних
Додатковий опис
Висновок 4.3
Висновок 4.3: Всі дані наведені вірно. Додатковий опис не передбачено.
4.4

Н-01

Опис проекту

Назва
Значення дороги
Ціль проекту
(посилання на

Зміст

Статус

національна
Державна програма розвитку автомобільних
доріг загального користування на 2007 – 2011
40

1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.4.1

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Назва
програму)

Опис проекту

Зміст
роки, затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2007 року
№ 217. Державна цільова програма підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу,
затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 2008 р. № 107. Постанова
Кабінету Міністрів України від 26.11.2008
№ 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки
та реалізації проектів економічного та
соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями». Реалізація інвестиційного
проекту "Покращення транспортноексплуатаційних показників автомобільних
доріг на підходах до міста Києва"
Проектні рішення щодо капітального ремонту
автодороги передбачають заходи, виконання
яких дозволить: покращити умови місцевого та
транзитного проїзду, забезпечити рух
автотранспорту протягом року, поліпшити
безпечні та комфортні умови руху, знизити
навантаження на довкілля та соціальне і
техногенне середовища, порівняно з існуючим
станом

Статус

1 – підтверджено

Висновок 4.4.1: Проект Н-01 виконується на підставі Державної цільової економічної
програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 рр. [2.14].
4.5

Предмет проекту

Назва
Довжина дороги
Вид робіт
Категорія дороги
Прогнозована дата
завершення робіт
згідно програми або
кошторису
Вартість
(прогнозована)
Статус проекту
(поточний) відносно
графіка виконання
робіт
Статус проекту
(поточний) відносно

Зміст

Статус

28,61 км
Капітальний ремонт
1б

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

21 місяць

2 – спростовано
Висновок 4.5.1

679 194,094 тис. грн.

4 – нема даних

Відстає від графіка

1 – підтверджено

41 %

2 – спростовано
Висновок 4.5.3
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Назва
витрачених коштів
Дата завершення
(прогнозована на
поточну дату)

Обсяг робіт

Вплив на довкілля
Вплив на землю та
населення

Зміст

Статус

08.04.2017

1 – підтверджено

Проектом передбачено капітальний ремонт
п'яти існуючих штучних споруд; повна заміна
мостового полотна на існуючих спорудах,
ремонт та фарбування конструкцій, ремонт
ділянок сполучення з підходами; будівництво
пішохідних мостів; будівництво підземного
переходу; передбачено роботи по захисту
наземних та підземних комунікацій,
електрокабелів та кабелів зв’язку,
перевлаштуванню та винесенню їх за межі
проектних рішень по дорозі; влаштування та
посилення нового дорожнього одягу;
улаштовується 18 автобусних зупинок з
автопавільйонами, 22 примикання; капітальний
ремонт трьох транспортних розв'язок в двох
рівнях
Згідно заяви про екологічні наслідки та ОВНС
Згідно заяви про екологічні наслідки та ОВНС

1 – підтверджено

4 – нема даних
4 – нема даних

Висновки 4.5:
4.5.1 Відповідно до [2.3] термін контракту складає 24 місяці.
4.5.3 Відповідно до звіту інженера [2.9] роботи за контрактом відстають від графіка та
становлять станом на кінець червня 2016 року 35,3 %.
4.6

Контактні дані відповідальної особи замовника

Назва

Зміст

Країна
Україна
Область
Київська
Район
м. Київ
Адреса
вул. Народного ополчення, буд. 11-а
Індекс
03680
ПІБ
Стулій Ольга Миколаївна
електронна пошта
olha_stuliy@ukr.net
телефон
(044) 275-63-22
факс
веб
http://kiev.ukravtodor.gov.ua/
Висновок 4.6: Всі дані наведені вірно.
4.7

Статус
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

Фінансування

Назва

Зміст
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Статус

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Назва
Сума фінансування з
Держаного бюджету,
грн.
Сума фінансування з
місцевого бюджету,
грн.
Позики міжнародних
фінансових
організацій
Сума фінансування :
інші джерела
Код валюти
Сума фінансування у
валюті
4.8

Зміст

4 – нема даних
4 – нема даних

900 млн.
250 млн.
EUR
900 млн.

4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних

Авторський нагляд за проектом

Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район
Адреса
Індекс
ПІБ
електронна пошта
телефон
факс

Зміст

Статус

ДП "Укрдіпродор"
05416892
Україна
Київська
м. Київ
м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 39/1

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.8.1
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.8.2
4 – нема даних
Висновок 4.8.3
4 – нема даних
Висновок 4.8.3
4 – нема даних
Висновок 4.8.3
4 – нема даних
Висновок 4.8.3
4 – нема даних
Висновок 4.8.3
4 – нема даних
Висновок 4.8.3

03680
Федорець Володимир Миколайович
r_soroka@i.ua
249-85-12, 249-85-15
249-85-48

веб

-

Періодичність звітів

-

Дата останньої
публікації

-

Місце публікації
Назва

Наказ

Номер

-

Дата

Статус

30.04.2015
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Висновки 4.8:
4.8.1. Відповідно до даних з порталу https://usr.minjust.gov.ua/ua /freesearch, поштовий
індекс ДП «Укрдіпродор» – 03037.
4.8.2. ДП «Укрдіпродор» має веб-сторінку: http://www.diprodor.com/.
4.8.3. Договір про здійснення авторського нагляду має бути укладений
між
Замовником в лиці САД Київської області та ДП "Укрдіпродор" згідно постанови № 903
Кабінету міністрів України.
4.9

Технічний нагляд за проектом

Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район

Зміст

Статус

Louis Berger SAS

1 – підтверджено
4 – нема даних
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.9.1
1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.9.2
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних

Україна
Київська
-

Адреса

вул. Антоновича, буд. 102

Індекс

03150

ПІБ
електронна пошта
телефон

Щербаченко Віктор Миколайович
shcherba1952@gmail.com
067-312-99-02

факс
веб
Періодичність звітів
Дата останньої
публікації
Місце публікаціі
Назва
Номер
Дата

4 – нема даних
4 – нема даних
Наказ Служби автомобільних доріг у Київській
області
12
23.02.2015

4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних

Висновки 4.9:
4.9.1. Повна адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 102.
4.9.2. Відповідно до щомісячного звіту інженера [2.9], головний інженер-резидент –
Майкл Нілан.
4.9.3. Відсутні контактні дані головного інженера-резидента та компанії Louis Berger
SAS.
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4.10

Нагляд за проектом інженера-консультанта

Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район

Зміст

Статус

Louis Berger SAS

1 – підтверджено
4 – нема даних
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.9.1
1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.9.2
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних
Висновок 4.9.3
4 – нема даних

Україна
Київська

Адреса

вул. Антоновича, буд. 102

Індекс

03150

ПІБ

Щербаченко Віктор Миколайович

електронна пошта
телефон

shcherba1952@gmail.com
067-312-99-02

факс
веб
Періодичність звітів
Дата останньої
публікації
Місце публікації

4 – нема даних
4 – нема даних
Контракт між Louis Berger SAS і Державним
агентством автомобільних доріг України
"Нагляд за виконанням будівельних робіт"

Назва
Номер
Дата

05.12.2014

4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних

Висновки 4.10: аналогічно висновкам 4.9.
4.11

Виконання робіт за договором

Назва
Дата початку робіт
згідно з "Декларація
про початок робіт"
Дата акту виконаних
робіт /КБ 3 для
експлуатаційного
утримання
Номер акту
виконаних робіт
Остаточна вартість
робіт по проекту
Звіт організації/особи,

Зміст

Статус

19 травня 2015 року

4 – нема даних
Висновок 4.11

31.12.2015

4 – нема даних

Інвойс № 5

4 – нема даних

453,5 тис. євро

4 – нема даних

ДП "Укрдіпродор"
45

4 – нема даних

Верифікаційний звіт за проектами МФО
Назва
що здійснює нагляд,
дата та місце
оприлюднення,
посилання на ел.
версію
Звіт незалежної
організації, що
здійснює фінансовий
аудит
Звіт незалежної
організації, що
здійснює технічний
аудит

Зміст

Статус

ДП "Укрдорінвест"

4 – нема даних

Louis Berger SAS

4 – нема даних

Висновки 4.11: Відповідно до щомісячного звіту інженера [2.9] дата початку робіт – 9
квітня 2015 р.
4.12

Контракт – замовник

Назва
Назва замовника
ЄДРПОУ Замовника
Підпорядкування

Зміст
Державне агентство автомобільних доріг
України
37641918
Міністерство інфраструктури України

ЄДРПОУ ГУ

Статус
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.12

Висновок 4.12: За даними порталу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch код ЄДРПОУ
Мінінфраструктури повинен бути 37472062.
4.13

Контракт – тип контракту

Назва
Тип контракту
Номер контракту
За видом робіт
Вид ціни
Форма контракту
Вид закупівлі
Поточний статус
контракту
Опис поточного
статусу

Зміст

Статус

Підряд
1
Капітальний ремонт
Динамічна
Згідно міжнародними нормами
Відкриті торги

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

На стадії виконання

1 – підтверджено

Капітальний ремонт. Контрактом передбачено
влаштування нового дорожнього одягу, ремонт
та будівництво штучних споруд, будівництво та
ремонт транспортних розв’язок в різних рівнях,
встановлення нового дорожнього огородження,

1 – підтверджено
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Назва

Зміст

Статус

дорожніх знаків, метеостанцій, влаштування
шумозахисних екранів, зовнішнього освітлення
в межах населених пунктів та аварійно
небезпечних ділянках, нанесення дорожньої
розмітки, тощо.
Висновок 4.13: Всі дані наведені вірно.
4.14

Контракт – конкурсна інформація/підстава оголошення

Назва
Дата оголошення про
конкурс
№ оголошення про
конкурс
Місце публікації
оголошення про
конкурс
Кваліфікаційні
критерії для участі в
торгах

Зміст

Статус

02.07.2014

1 – підтверджено
1 – підтверджено

http://www.ukravtodor.gov.ua/derzhavnizakupivli/%D1%81_zaproshennya-do-uchasti-utenderi-na-remont-avtomobilnoi-dorogi-n01-kiivznam%27yanka-%28km-14-%2B740-km-43%2B345%29.html
1. Наявність історії невиконання контрактів і /
або вирішення спорів не на користь Учасника
або будь-якого партнера СП може привести до
відхилення тендерної пропозиції.
2. Учасник повинен мати середньорічний оборот
в якості генерального підрядника (визначається
як сума рахунків за виконані роботи та роботи,
які ще виконуються) протягом останніх п'яти
років в сумі не менше еквівалента 60 млн Євро.
3. Учасник повинен продемонструвати наявність
доступу або наявність ліквідних активів,
необтяженої нерухомості, кредитних ліній, та
інших фінансових засобів, що дозволяють
залучити потік грошових коштів за контрактом
на період 4 (чотири) місяці, у розмірі в
еквіваленті не менше 8 млн Євро, беручи до
уваги зобов'язання учасника за іншими
контрактами. Баланси, що пройшли аудит, за
останні п'ять років повинні бути надані і
демонструвати стабільність фінансового стану
учасника, довгострокову прибутковість. У разі
необхідності, Замовник залишає за собою право
на уточнення з банками учасників.
4. Учасник повинен продемонструвати наявність
досвіду успішного виконання ролі генерального
підрядника при здійсненні, щонайменше, двох
проектів вартістю не менше двадцяти восьми
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Назва

Зміст

Статус

(28) млн Євро за останні п'ять років, за
характером і складністю відповідних з
контрактом, на який (і) претендує підрядник.
Номер документу,
яким затверджена
методика оцінки
конкурсних
пропозицій

1 – підтверджено

Оцінка пропозицій Учасників проводиться у
відповідності до Принципів і правил ЄБРР,
Назва документу,
Стандартній формі оцінки тендерних
яким затверджена
пропозицій ЄБРР та згідно кваліфікаційних
1 – підтверджено
методика оцінки
вимог, котрі висвітлені в Розділі ІІІ. Критерії
конкурсних
оцінки та кваліфікації Частини 1 Тендерної
пропозицій
документації.
Висновок 4.14: Всі дані наведено вірно. Оголошення не має номера.
4.15

Контракт – протокол про розкриття оцінки конкурсних пропозицій

Назва
Номер
Дата

Зміст

Статус

29

4 – нема даних
Висновок 4.15.1
4 – нема даних
Висновок 4.15.1

03.11.2014

Місце опублікування

Дата опублікування

http://www.ukravtodor.gov.ua/derzhavnizakupivli/%D1%81_%D0%86nformatsiya-propidpisannya-kontraktu-na-vikonannya-robit-zkapitalnogo-remontu-ad-kiiv-znam%27yanka.html
11.12.2014

1 – підтверджено
1 – підтверджено

Висновки 4.15:
4.15.1. Отримане для розгляду оголошення про присудження контракту [2.3] не містить
номера та дати.
4.16

Контракт – обрана організація/переможець конкурсу

Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район

Зміст
ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti.
(Туреччина)
26610196
Туреччина / Представництво в Україні
Київська
Яготинський
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Статус
1 – підтверджено
4 – нема даних
Висновок 4.16
4 – нема даних
Висновок 4.16
4 – нема даних
Висновок 4.16
4 – нема даних
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Назва

Зміст

Адреса

м. Яготин, вул. Згурівська, буд 3

Індекс

07700

ПІБ
електронна пошта
телефон
факс
веб

Емре Караахметоглу
onur.kyiv.znamianka@gmail.com
0322420592

Статус
Висновок 4.16
4 – нема даних
Висновок 4.16
4 – нема даних
Висновок 4.16
1 – підтверджено
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних

Висновок 4.16: За даними порталу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch відповідно до
вказаного коду ЄДРПОУ 26610196 інформація відсутня.
4.17

Контракт – інформація про договір

Назва
Строки робіт згідно
договору
Вартість контракту
Валюта
Предмет договору

Детальний опис
предмету договору

Місце виконання
контракту
Останні зміни до
контракту
Дата останніх змін до
контракту

Зміст

Статус

09.04.2015 - 08.04.2017

1 – підтверджено

47 736 743,58
EUR
Капітальний ремонт автомобільної дороги H01 Київ – Знам’янка, км 14+740 – км 43+345
Контрактом передбачено влаштування нового
дорожнього одягу, ремонт та будівництво
штучних споруд, будівництво та ремонт
транспортних розв’язок в різних рівнях,
встановлення нового дорожнього
огородження, дорожніх знаків, метеостанцій,
влаштування шумозахисних екранів,
зовнішнього освітлення в межах населених
пунктів та аварійно небезпечних ділянках,
нанесення дорожньої розмітки, тощо.
Автомобільна дорога Н-01 Київ – Знам’янка,
км 14+470 – км 43+345

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

1 – підтверджено

1 – підтверджено
3 – доповнено
Висновок 4.17
3 – доповнено
Висновок 4.17

Висновок 4.17: Відповідно до даних, наведених у щомісячному звіті інженера за
червень 2016 № 14 [2.9], рішенням Технічної ради Укравтодору для реалізації був обраний
один із двох варіантів конструкції дорожнього одягу на ділянці км 21+620 – км 38+880,
проте ще необхідно затвердити змінений проект.
У зв’язку з обмеженою існуючою смугою відводу, розробленням і погодженням проектів
землевідведення виникло питання зміни організації дорожнього руху на км 20+700 (с.
Лісники), км 23+500 (с. Ходосіївка), км 29+000 (с. Романків) та км 39+000 (с. Таценки).
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Згідно витягу з протоколу №9 засідання Технічної ради Державного агенства автомобільних
доріг України від 15 вересня 2016 року, котре було представлене листом № 5195/3/9-142639/10 від 01.11.2016 р. [2.21] було вирішено погодити організацію руху на вищеописаних
ділянках при улаштуванні світлофорних об’єктів. Згідно витягу з протоколу №9 засідання
Технічної ради Державного агенства автомобільних доріг України від 15 вересня 2016 року,
котре було представлене листом № 5195/3/9-14-2639/10 від 01.11.2016 р. [2.21] було
погоджено включення додаткових робіт з капітального ремонту транспортної розв’язки на
км 15+643. Служба автомобільних доріг у Київській області має внести зміни та доповнення
до завдання на коригування проектної документації;
Крім того, у звіті йдеться про розпорядження про внесення змін до контракту РВЗ № 1
на суму 1 160 342 Євро., яке пов’язане із уніфікацією дорожнього одягу по основному
проїзду та узбіччю і зупинкових смугах та новими розцінками у зв’язку зі зменшенням
вмісту цементу в ЩПС, укріпленій цементом.
4.18

Контракт – виконання договору

Назва
Дата початку робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
графіку виконання
робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
витрачених коштів
Фактично оплачена
сума по договору
Остаточна вартість
робіт по договору
Фактичні строки
завершення робіт по
договору
4.19

Зміст

Статус

09.04.2015

1 – підтверджено

Відстає від графіка

1 – підтверджено

25 %

2 – спростовано
Висновок 4.5.3

11901848,3

4 – нема даних

35834895,28

4 – нема даних

-

4 – нема даних

Зміст

Статус

Нагляд – замовник

Назва
Назва замовника
ЄДРПОУ Замовника
Підпорядкування

Державне агентство автомобільних доріг
України
37641918
Міністерство інфраструктури України

1 – підтверджено

1 – підтверджено
1 – підтверджено
3 – доповнено
ЄДРПОУ ГУ
Висновок 4.19
Висновок 4.19: За даними порталу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch код ЄДРПОУ
Мінінфраструктури повинен бути 37472062.
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4.20

Нагляд – тип контракту

Назва
Тип контракту
Номер контракту
За видом робіт
Вид ціни
Форма контракту
Вид закупівлі
Поточний статус
контракту
Опис поточного
статусу

Зміст

Статус

Нагляд

1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено
1 – підтверджено

Капітальний ремонт
Згідно з міжнародними нормами
На стадії виконання

Нагляд за виконанням будівельних робіт при
проведенні капітального ремонту автомобільної
дороги H-01 Київ – Знам’янка, км 14+740 – км
43+345
Висновок 4.20: Всі дані наведено вірно.
4.21

1 – підтверджено
1 – підтверджено

Нагляд – конкурсна інформація/підстава оголошення

Назва

Зміст

Статус

Дата оголошення про
4 – нема даних
конкурс
№ оголошення про
4 – нема даних
конкурс
Місце публікації
оголошення про
4 – нема даних
конкурс
Кваліфікаційні
критерії для участі в
4 – нема даних
торгах
Номер документу,
яким затверджена
методика оцінки
4 – нема даних
конкурсних
пропозицій
Назва документу,
яким затверджена
методика оцінки
4 – нема даних
конкурсних
пропозицій
Висновки 4.21: Не вдалось підтвердити або спростувати наведені дані. Відсутня
інформація про конкурс.
4.22 Нагляд – протокол про розкриття оцінки конкурсних пропозицій
Назва

Зміст

Номер
Дата

Статус
4 – нема даних
4 – нема даних
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Назва

Зміст

Статус

Місце опублікування
4 – нема даних
Дата опублікування
4 – нема даних
Висновок 4.22: Не вдалось підтвердити або спростувати наведені дані. Відсутня
інформація.
4.23

Нагляд – обрана організація/переможець конкурсу

Назва
Назва організації
ЄДРПОУ
Країна
Область
Район
Адреса
Індекс

Зміст

Статус

1 – підтверджено
1 – підтверджено
Україна
1 – підтверджено
Київська
1 – підтверджено
м. Київ
1 – підтверджено
вул. Антоновича, буд. 102
1 – підтверджено
03150
1 – підтверджено
3 – доповнено
ПІБ
Щербаченко Віктор Миколайович
Висновок 4.23
3 – доповнено
електронна пошта
shcherba1952@gmail.com
Висновок 4.23
телефон
067-312-99-02
1 – підтверджено
факс
4 – нема даних
веб
4 – нема даних
Висновок 4.23: Відповідно до щомісячного звіту інженера [2.9], головний інженеррезидент – Майкл Нілан.
4.24

Louis Berger SAS

Нагляд – інформація про договір

Назва

Зміст

Статус

Строки робіт згідно
договору

15.06.2016

4 – нема даних

Вартість контракту

584,2 тис.

Валюта
Предмет договору
Детальний опис
предмету договору
Місце виконання
контракту
Останні зміни до
контракту
Дата останніх змін до
контракту

EUR
Нагляд за виконанням будівельних робіт.
Капітальний ремонт автомобільної дороги H-01
Київ – Знам’янка, км 14+740 – км 43+345
Нагляд за виконанням будівельних робіт при
проведенні капітального ремонту автомобільної
дороги H-01 Київ – Знам’янка, км 14+740 – км
43+345
H-01 Київ – Знам’янка, км 14+740 – км 43+345

2 – спростовано
Висновок 4.24
1 – підтверджено
4 – нема даних

4 – нема даних
1 – підтверджено
2 – спростовано
Висновок 4.24
4 – нема даних
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Висновок 4.24: Відповідно до щомісячного звіту інженера [2.9], вартість послуг
Консультанта, з урахуванням змін, внесених Доповненням 2 до Контракту, становить
1 145 600,00 Євро.
4.25

Нагляд – виконання договору

Назва
Дата початку робіт

Зміст

Статус

16.12.2014

2 – спростовано
Висновок 4.25

Статус проекту
(поточний) відносно
Згідно з графіком
графіку виконання
робіт
Статус проекту
(поточний) відносно
83
витрачених коштів
Фактично оплачена
486137,76
сума по договору
Остаточна вартість
98062,24
робіт по договору
Фактичні строки
завершення робіт по
договору
Висновок 4.25: Відповідно до щомісячного звіту інженера [2.9],
Консультанта почала працювати 12 січня 2015 року.
4.26

4 – нема даних

4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних
група експертів

Учасники тендеру (підряд)

Назва

Зміст

Статус

Кількість учасників
Кількість допущених,
які пройшли посткваліфікацію

7

1 – підтверджено

6

1 – підтверджено

JSC EVRASCON (Азербайджан) /
51744581,42 Євро
GULSAN Insaat Sanayi Turizm Nakliyat ve Ticaret
A.S. (Туреччина) / 66361640,32 Євро
Перелік
учасників/вартість

СП ТОВ «Ростдорстрой»; ПП «Дорлідер»
(Україна) / 74332118,96 Євро
ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ»
(Україна) / 51499908,3 Євро
СП ТОВ «Автомагістраль-Південь»; ПАТ
«Уманьавтодор» (Україна) / 45602511,67 Євро
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Todini Costruzioni Generali S.p.A. (Італія) /
82757155,67 Євро
ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Ltd. Sti.
(Туреччина) / 50742280,40 євро
Висновок 4.26: Один із претендентів, які подали пропозиції, не пройшов пост-кваліфікацію,
а саме СП ТОВ «Автомагістраль-Південь» разом з ПАТ «Уманьавтодор» (Україна).
Інформація, наведена у звітах закупівельних організацій [2.1] та Оголошенні про
присудження контракту на виконання капітального ремонту автомобільної дороги Н01 Київ Знам’янка (км 14+740 – км 43+345) [2.3] відрізняється у частині «Учасники тендеру», що не
пройшли пост-кваліфікацію, а саме: Todini Costruzioni Generali S.p.A. (Італія) замість СП
ТОВ «Автомагістраль-Південь» разом з ПАТ «Уманьавтодор» (Україна).
4.27

Субпідрядники

Назва
Кількість
субпідрядників
Кількість
субпідрядників, які
були учасником
тендера на підряд
Загальна вартість
договорів субпідряду
(валюта)
Перелік
субпідрядників

Зміст

Статус

5

4 – нема даних

1

4 – нема даних

4 – нема даних
ДП "Укрдіпродор",
ТОВ "Автомагістраль-Південь",
ДП "Київське обласне дорожнє управління"
ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України",
ТОВ "Підприємство "Маст-Буд",
ТОВ "Будівельна індустрія"

4 – нема даних

Висновок 4.27: Відповідно до звітів закупівельних організацій [2.1], один із учасників
процедури закупівлі у подальшому став співвиконавцем переможця торгів, а саме ТОВ
"Автомагістраль-Південь" За даними Оголошення [2.3], цей учасник разом з ПАТ
«Уманьавтодор» (Україна) не пройшли пост-кваліфікацію.
5 РЕАКТИВНЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
5.1
Варіації.
Назва

Зміст

Дата подачі

Лютий 2016 р.

Збільшення вартості
Статус

1 160 342 євро.
На розгляді

Статус
1 – підтверджено
Висновок 5.1
4 – нема даних
4 – нема даних

Висновок 5.1: Відповідно до щомісячного звіту інженера, РВЗ передбачає збільшення
вартості Контракту на 1 160 342 євро. РВЗ №1 був переданий Замовникові.
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6. ВИСНОВКИ
6.1

Під час складання верифікаційного звіту було опрацьовано 22 документи. З них
12 (55% від загальної кількості) мають обмежений доступ та містять більшість
всієї інформації про Проект Н-01. Під час проактивного та реактивного
розкриття даних було опрацьовано 202 інформаційних показників (рис. 6.1), про
що надано 26 висновків (4.1 – 4.27, 5.1).

Рисунок 6.1 – Розподіл розкритої інформації
Слід зауважити, що не вдалося знайти або отримати підтвердження лише 41%
даних про Проект Н-01, переважним чином за рахунок того, що не всі
зацікавлені сторони за Проектом М-03 повною мірою готові розкривати дані,
передбачені в Меморандумі (1.4), або не ведуть їх належний облік (проектні
роботи, авторський нагляд тощо).
6.2

Станом на цей час, коригування проекту, передбачене порядком в постанові
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
не проводилося та жодних рішень щодо додаткових робіт Кабінетом Міністрів
не ухвалювалося.

6.3

У зв’язку з роботами, які не увійшли до Тендерної документації, та
додатковими роботами, котрі виникли під час реалізації проекту, оплата за
виконані роботи не відповідає графіку потоку грошових коштів, поданим
Підрядником.
Зважаючи на те, що на виконання робіт по штучних спорудах у генерального
підрядника
виникла
необхідність
залучення
субпідрядників
(ТОВ
"Підприємство "Маст-Буд", ТОВ "Будівельна індустрія"), врахування
необхідності спорудження додаткових штучних споруд ще у тендерній
документації могло вплинути на обрання переможця торгів у зв’язку із значною
вартістю робіт по штучних спорудах.

6.4

Оскільки оплата ПДВ Підряднику за деякими Проміжними Платіжними
Сертифікатами здійснювалася не своєчасно, то Підрядник відповідно до
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положень Контракту п.14.8 «Затримка оплати» Загальних умов Контракту,
може претендувати на отримання щомісячної пені за несвоєчасну оплату ПДВ,
котра відшкодовується Замовником Підряднику за рахунок коштів державного
бюджету.
Як видно з табл. 3.5.1, розробленої на основі таблиці 3.4.2, котра була надана
представниками ДП «Укрдорінвест», станом на 30.06.2016 р. пеня за
несвоєчасну виплату ПДВ, на котру може претендувати Підрядник, сягає 2 348
764,20 грн.
6.5

У ході роботи верифікаційної групи було надано листи-запити до УАД з
проханням надати інформацію про проект «Капітальний ремонт автомобільної
дороги Н-01 Київ – Знам'янка, на ділянці км 14+740 – 43+345 в межах Київської
області». Оскільки Державне агентство автомобільних доріг України не надало
копії усіх рішень Технічних рад, верифікаторам не вдалося проаналізувати
передумови внесення змін до Проекту.

6.6

Один із учасників процедури закупівлі, а саме ТОВ «Автомагістраль-Південь»,
котрий брав учать у тендері разом з ПАТ «Уманьавтодор» (Україна), став
співвиконавцем переможця торгів; СП ТОВ «Автомагістраль-Південь» разом з
ПАТ
«Уманьавтодор»
(Україна)
подали
найнижчу
пропозицію
(45602511,67 євро), але не пройшли посткваліфікацію.

6.7

Лабораторії Підрядника та Інженера знаходяться в одному приміщенні з
можливістю спільного доступу до зразків дорожньо-будівельних матеріалів та
документації. За словами представника лабораторії Підрядника, негативні
результати по випробуваннях кернів (вирубок) відсутні. Акредитація (атестація)
лабораторії не є обов’язковою (Звіт про виїзд на ділянку).

6.8

Додаткові роботи, а саме ремонт мосту через р. Віта на км 16+470, які не були
оформлені згідно з пунктом 13 «Розпорядження про внесення змін» Загальних
умов Контракту, проводяться і оплачуються в Проміжних платіжних
сертифікатах. Станом на 30.06.2016 у Проміжний Платіжний Сертифікат № 11
включено роботи на суму 38 954,8 євро.
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7. ПРОПОЗИЦІЇ
7.1

Розкривати інформацію щодо тендерних процедур по вибору ІнженераКонсультанта. Розкрити інформацію щодо учасників тендеру та вартості їх
пропозицій.

7.2

В оголошенні про присудження Контракту чітко вказувати причини відхилення
пропозицій.

7.3

У найкоротший термін завершити коригування та затвердити скориговану
проектно-кошторисну документацію.

7.4

На законодавчому рівні необхідно прийняти рішення про заборону внесення до
затвердженої проектної документації змін, зумовлених вдосконаленням
нормативно-правової бази тощо, особливо, якщо процес реалізації проекту вже
розпочався, оскільки це може призвести до зміни термінів реалізації та вартості.

7.5

Забезпечити належне та своєчасне фінансування якісної проектно-кошторисної
документації, згідно з якою мають виконуватися будівельно-монтажні роботи.
Проектна документація повинна бути розроблена таким чином, щоб
мінімізувати кількість змін, котрі суттєво впливають на терміни та вартість
виконання будівельних робіт.

7.6

Надати доступ команді верифікаторів до листування між Підрядником,
Інженером та Замовником для кращого висвітлення інформації щодо
додаткових робіт та збільшення термінів будівництва.

7.7

Рекомендувати Державному агентству автомобільних доріг України провести
відповідну роботу з посадовими особами, які відповідальні за впровадження
ініціативи CoST у дорожній галузі, з метою більш оперативного та повного
надання необхідної інформації, якщо вона не є конфіденційною.
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ОСНОВНІ ПОДІЇ ЗА ПРОЕКТОМ. ХРОНОЛОГІЯ.
1. Завдання №1877 на розробку проектно-кошторисної документації капітального
ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка від 04.09.2009 р. Згідно з
програмою розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007- 2011
роки, державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу № 107 від 22 лютого 2008р. та постанови
Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027 «Про порядок ініціювання,
підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, що
підтримується МФО».
2. Доповнення до завдання №1877 від 21.08.2012 р. на розробку проектно-кошторисної
документації капітального ремонту автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка.
3. Оголошення ЄБРР щодо нагляду за роботами з реабілітації а/д Н-01 від 17.10.2012.
4. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації (позитивний) № 28-00001-12
від 26.02.2013р.
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. №454-р про
затвердження проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ Знам’янка на ділянці км 14+740 - км 43+345 в межах Київської області».
6. Запрошення до участі у тендері «Ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка
(км 14 +740 - км 43 +345)» від 02.04.2014р.
7. Оголошення про присудження контракту на виконання капітального ремонту
автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам’янка (км 14+740 – км 43+345) від 11.12.2014р.
8. Угода за контрактом «Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ Знам’янка на ділянці км 14+740 - км 43+345 в межах Київської області» від
03.12.2014 р.
9. Лист про прийняття тендерної пропозиції за контрактом «Капітальний ремонт
автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км 14+740 - км 43+345 в
межах Київської області» від 20.11.2014 р.
10. Експертна оцінка щодо конструкції дорожнього одягу при коригуванні проекту
«Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам’янка на ділянці км
14+740 - км 43+345 в межах Київської області» № 28-0818-15 від 25 листопада
2015р.
11. Початок виконання робіт – 9 квітня 2015 року.
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ДОПОВНЕННЯ ДО ВЕРИФІКАЦІЙНОГО ЗВІТУ
за проектом: «Ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам'янка
(км 14 +740 – км 43 +345)»
Передмова.
17 січня 2017 року ДП «Укрдорінвест» надав доступ до Звіт про технічну оцінку,
котрий дає змогу ознайомитись з ходом відбору інженерів-консультантів, критеріями та
показниками, що вплинули на прийняті рішення.
На підставі отриманої інформації з'явилась можливість доповнити окремі розділи
верифікаційного звіту.
4.21 Нагляд – конкурсна інформація/підстава оголошення
Назва
Дата оголошення про
конкурс
№ оголошення про
конкурс
Місце публікації
оголошення про
конкурс
Кваліфікаційні
критерії для участі в
торгах
Номер документу,
яким затверджена
методика оцінки
конкурсних
пропозицій
Назва документу,
яким затверджена
методика оцінки
конкурсних
пропозицій

Зміст

Статус

10.10.2012

1 – підтверджено
Висновок 4.21
4 – нема даних
4 – нема даних
4 – нема даних

4 – нема даних

4 – нема даних

Висновки 4.21: Згідно звіту про технічну оцінку дата оголошення про конкурс
10.10.2012.
Таблиця 4.21.1 – Компанії, які виразили зацікавлення в наданні послуг нагляду за
реалізацією Проекту H-01 та кваліфікаційна оцінка.
Технічна
Фінансова
Разом
Ч.ч.
Назва компанії та країна походження
оцінка
оцінка
JV Spea Ingegneria Europea S.p.A. & TECNIC
12,25
82,33
1
70,08
Consulting Engineers S.p.A. (Italy)
JV “IRD Engineering’ and ‘VMV Consulting
15,082
83,166
2
68,084
Engineers” (Italy; Azerbaijan);
3
Mott MacDonald (UK);
65,94
20
85,94
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Ч.ч.
4
5

Назва компанії та країна походження
Louis Berger SAS (France);
KOCKS CONSULT GmbH (Germany)

Технічна
оцінка
66,554
68,32

Фінансова
оцінка
19,796
11,296

Разом
86,35
79,616

Таблиця 4.21.2 – Фінансова оцінка
Ч.ч.

1
2
3
4
5

Назва компанії та країна
походження
JV Spea Ingegneria Europea S.p.A.
& TECNIC Consulting Engineers
S.p.A. (Italy)
JV “IRD Engineering’ and ‘VMV
Consulting
Engineers”
(Italy;
Azerbaijan);
Mott MacDonald (UK);
Louis Berger SAS (France);
KOCKS
CONSULT
(Germany)

GmbH

Запропонована
ціна

Фінансова
оцінка

1 380 280 EUR

61,25

Фінансова
оцінка
(Максимально
20 балів)
61,25 x
0,2=12,25

1 121 180 EUR

75,41

75,41 x
0,2=15,082

845 480 EUR

100

854 200 EUR

98,98

1 496 980 EUR

56,48

100 х 0,2=20
98,98 x
0,2=19,796
56,48 x
0,2=11,296

Після оголошення ціни найкращі дві пропозиції від Mott MacDonald - 845 480 Євро, та
Louis Berger SAS – 854 200 Євро, що вивело їх на перше та друге місця відповідно.
Таблиця 4.21.3 – Технічна оцінка
Ч.ч.
1
2
3
4
5

Назва компанії та країна походження
JV Spea Ingegneria Europea S.p.A. & TECNIC
Consulting Engineers S.p.A. (Italy)
JV “IRD Engineering’ and ‘VMV Consulting
Engineers” (Italy; Azerbaijan);
Mott MacDonald (UK);
Louis Berger SAS (France);
KOCKS CONSULT GmbH (Germany)

Технічна
оцінка

Технічна оцінка
(Максимально 80
балів)

87,6

87,6 х 0,8=70,8

85,105

85,105 х 0,8=68,084

82,425
83,193
85,4

82,425 х 0,8=65,94
83,193 х 0,8=66,554
85,4 х 0,8=68,32

Технічна оцінка проводилася оціночним комітетом в складі чотирьох голосуючих
членів комітету.
Оцінка проводилася за наступними критеріями:
1. Досвід консультанта відповідно до завдання (максимально 10 балів);
2. Компетентність у відповідності до робочої програми та технічного завдання
(максимально 30 балів):
2.1 Методичний підхід (максимально 10 балів);
2.2 Робоча програма (максимально 10 балів);
2.3 Організаційна схема та кадрове забезпечення (максимально 10 балів);
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3. Кваліфікація та компетентність ведучих спеціалістів (максимально 55 балів):
3.1 Інженер Резидент (максимально 20 балів);
3.2 Головний спеціаліст з будівельних матеріалів (максимально 15 балів);
3.3 Головний спеціаліст по штучним спорудам (максимально 10 балів);
3.4 Директор проекту (максимально 5 балів);
3.5 Спеціаліст з охорони навколишнього середовища (максимально 5 балів);
4. Місцеві ведучі спеціалісти у складі команди консультанта максимально 5 балів).
Таблиця 4.21.4 – Досвід консультанта відповідно до завдання (максимально 10 балів)

1

Оцінщик 1

JV Spea
Ingegneria
Europea
S.p.A. &
TECNIC
Consulting
Engineers
S.p.A.
(Italy)
10

2

Оцінщик 2

10

10

10

10

9

3

Оцінщик 3

10

10

10

10

9

4

Оцінщик 4

10

10

10

10

9

Ч.ч.

Члени
комітету

JV “IRD
Engineering’
and ‘VMV
Consulting
Engineers”
(Italy;
Azerbaijan)

Mott
MacDonald
(UK)

Louis
Berger SAS
(France)

KOCKS
CONSULT
GmbH
(Germany)

10

10

10

9

Таблиця 4.21.5 – Компетентність у відповідності до робочої програми та технічного
завдання. Методичний підхід (максимально 10 балів).

1

Оцінщик 1

JV Spea
Ingegneria
Europea
S.p.A. &
TECNIC
Consulting
Engineers
S.p.A.
(Italy)
10

2

Оцінщик 2

10

9

7

10

10

3

Оцінщик 3

10

9

9

9

10

4

Оцінщик 4

10

9

7

10

10

Ч.ч.

Члени
комітету

JV “IRD
Engineering’
and ‘VMV
Consulting
Engineers”
(Italy;
Azerbaijan)

Mott
MacDonald
(UK)

Louis
Berger SAS
(France)

KOCKS
CONSULT
GmbH
(Germany)

9

9

9

10
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Таблиця 4.21.6 – Компетентність у відповідності до робочої програми та технічного
завдання. Робоча програма (максимально 10 балів);

1

Оцінщик 1

JV Spea
Ingegneria
Europea
S.p.A. &
TECNIC
Consulting
Engineers
S.p.A.
(Italy)
10

2

Оцінщик 2

10

10

9

10

9

3

Оцінщик 3

9

10

9

10

9

4

Оцінщик 4

9

10

9

10

9

Ч.ч.

Члени
комітету

JV “IRD
Engineering’
and ‘VMV
Consulting
Engineers”
(Italy;
Azerbaijan)

Mott
MacDonald
(UK)

Louis
Berger SAS
(France)

KOCKS
CONSULT
GmbH
(Germany)

10

9

10

9

Таблиця 4.21.7 – Компетентність у відповідності до робочої програми та технічного
завдання. Організаційна схема та кадрове забезпечення (максимально 10 балів);

Ч.ч.

Члени
комітету

JV Spea
Ingegneria
Europea
S.p.A. &
TECNIC
Consulting
Engineers
S.p.A.
(Italy)

JV “IRD
Engineering’
and ‘VMV
Consulting
Engineers”
(Italy;
Azerbaijan)

Mott
MacDonald
(UK)

Louis
Berger SAS
(France)

KOCKS
CONSULT
GmbH
(Germany)

1

Оцінщик 1

9

9

9

9

9

2

Оцінщик 2

9

9

9

10

9

3

Оцінщик 3

10

9

9

9

10

4

Оцінщик 4

10

9

9

9

10
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Таблиця 4.21.8 – Кваліфікація та
(максимально 20 балів);
JV Spea
Ingegneria
Europea
S.p.A. &
Члени
Ч.ч.
TECNIC
комітету
Consulting
Engineers
S.p.A.
(Italy)
Оцінщик 1
17,20
1

компетентність ведучих спеціалістів. Інженер Резидент
JV “IRD
Engineering’
and ‘VMV
Consulting
Engineers”
(Italy;
Azerbaijan)

Mott
MacDonald
(UK)

Louis
Berger SAS
(France)

KOCKS
CONSULT
GmbH
(Germany)

15,60

17,60

14,80

17,20

2

Оцінщик 2

17,60

15,20

17,60

17,20

16,40

3

Оцінщик 3

17,20

15,60

17,20

14,80

14,80

4

Оцінщик 4

18,80

16,00

17,60

14,80

17,20

Таблиця 4.21.9 – Кваліфікація та компетентність ведучих спеціалістів. Головний спеціаліст з
будівельних матеріалів (максимально 15 балів)
JV Spea
JV “IRD
Mott
Louis
KOCKS
Ingegneria
Engineering’
MacDonald Berger SAS CONSULT
Europea
and ‘VMV
(UK)
(France)
GmbH
S.p.A. &
Consulting
(Germany)
Члени
Ч.ч.
TECNIC
Engineers”
комітету
Consulting
(Italy;
Engineers
Azerbaijan)
S.p.A.
(Italy)
Оцінщик 1
12,90
13,20
9,00
11,70
13,50
1
Оцінщик 2
12,90
13,20
9,30
11,70
14,70
2
3

Оцінщик 3

12,90

13,20

11,10

11,70

13,50

4

Оцінщик 4

13,20

13,20

9,00

13,50

13,80

Таблиця 4.21.10 – Кваліфікація та компетентність ведучих спеціалістів. Головний спеціаліст
по штучним спорудам (максимально 10 балів)
JV Spea
JV “IRD
Mott
Louis
KOCKS
Ingegneria
Engineering’
MacDonald Berger SAS CONSULT
Europea
and ‘VMV
(UK)
(France)
GmbH
S.p.A. &
Consulting
(Germany)
Члени
Ч.ч.
TECNIC
Engineers”
комітету
Consulting
(Italy;
Engineers
Azerbaijan)
S.p.A.
(Italy)
Оцінщик
1
9,20
8,00
8,00
7,80
9,20
1
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2

Оцінщик 2

JV Spea
Ingegneria
Europea
S.p.A. &
TECNIC
Consulting
Engineers
S.p.A.
(Italy)
9,40

3

Оцінщик 3

9,20

8,00

6,20

7,80

9,00

4

Оцінщик 4

9,40

8,20

8,20

7,80

9,20

Ч.ч.

Члени
комітету

JV “IRD
Engineering’
and ‘VMV
Consulting
Engineers”
(Italy;
Azerbaijan)

Mott
MacDonald
(UK)

Louis
Berger SAS
(France)

KOCKS
CONSULT
GmbH
(Germany)

8,20

8,20

9,00

9,00

Таблиця 4.21.11 – Кваліфікація та компетентність ведучих спеціалістів. Директор проекту
(максимально 5 балів)
JV Spea
JV “IRD
Mott
Louis
KOCKS
Ingegneria
Engineering’
MacDonald Berger SAS CONSULT
Europea
and ‘VMV
(UK)
(France)
GmbH
S.p.A. &
Consulting
(Germany)
Члени
Ч.ч.
TECNIC
Engineers”
комітету
Consulting
(Italy;
Engineers
Azerbaijan)
S.p.A.
(Italy)
Оцінщик 1
3,80
4,30
4,60
4,70
4,30
1
Оцінщик 2
4,40
4,60
4,90
4,60
3,80
2
3

Оцінщик 3

4,30

4,30

4,90

4,50

4,30

4

Оцінщик 4

3,80

4,70

4,30

4,70

3,80

Таблиця 4.21.12 – Кваліфікація та компетентність ведучих спеціалістів. Спеціаліст з
охорони навколишнього середовища (максимально 5 балів).
JV Spea
JV “IRD
Mott
Louis
KOCKS
Ingegneria
Engineering’
MacDonald Berger SAS CONSULT
Europea
and ‘VMV
(UK)
(France)
GmbH
S.p.A. &
Consulting
(Germany)
Члени
Ч.ч.
TECNIC
Engineers”
комітету
Consulting
(Italy;
Engineers
Azerbaijan)
S.p.A.
(Italy)
Оцінщик 1
4,40
4,30
4,10
4,10
4,40
1
2

Оцінщик 2

4,70

4,00

4,00

4,10

4,70

3

Оцінщик 3

4,40

4,50

3,10

3,10

4,30

4

Оцінщик 4

4,70

4,40

4,10

4,10

4,50
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Таблиця 4.21.13 – Місцеві ведучі спеціалісти у складі команди консультанта максимально 5
балів).
JV Spea
JV “IRD
Mott
Louis
KOCKS
Ingegneria
Engineering’
MacDonald Berger SAS CONSULT
Europea
and ‘VMV
(UK)
(France)
GmbH
S.p.A. &
Consulting
(Germany)
Члени
Ч.ч.
TECNIC
Engineers”
комітету
Consulting
(Italy;
Engineers
Azerbaijan)
S.p.A.
(Italy)
Оцінщик 1
0
1,43
3,18
0,32
0
1
2

Оцінщик 2

0

1,43

3,18

0,32

0

3

Оцінщик 3

0

1,43

3,18

0,32

0

4

Оцінщик 4

0

1,43

3,18

0,32

0

Очікується, що кожен оцінщик проводить оцінку незалежно та має власну думку
стосовно кваліфікації консультанта за кожним критерєм оцінки, в т.ч. стосовно оцінки
ключового персоналу. Наявність ідентичних балів, присвоєних за окремим критерієм
різними оцінщиками, є додатковим ризик-фактором.
Так, при оцінці ключового персоналу Mott MacDonald головний інженер отримав
однаковий бал (17,6) від 3-ох оцінщиків, інженер з матеріалів та керівник проекту – від двох.
Відповідно, 2 ключових працівники отримали різні бали від всіх оцінщиків.
При оцінці ключового персоналу Luis Berger головний інженер та інженер з
матеріалів отримали однаковий бал від 3-ох оцінщиків, інженер з мостових конструкцій та
керівник проекту – від 2-ох оцінщиків. Відповідно, лише один ключовий працівник отримав
різні бали від всіх оцінщиків.
У результаті конкурсних торгів контракт для проведення консультаційних послуг
було присуджено компанії Louis Berger SAS (Франція).
Заявлена вартість консультаційних послуг складає 854 200,00 євро.
За даними щомісячного звіту Інженера за червень 2016 р. сума Контракту з
урахуванням змін, внесених Доповненням №2 до Контракту, становить 1 145 600.00 євро.
Доповнення № 2 відсутнє у вільному доступі та також не було представлено.
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Додатки до звіту доступні за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=0B1DZp64zpgLbLUgtSExUeUtUTTA
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