ЗАПИТ НА ВИРАЗ
 ЗАЦІКАВЛЕННОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ - ВИБІР ФІРМИ)
 
Країна: Україна
Проект: Проект розвитку міської  інфраструктури 2  (ПРМІ2)
Позика No.: 8391-UA

 Назва завдання: підготовка проектів по реконструкції магістральних трубопроводів водопостачання і будівництво  установок доочистки питної води .

Посилання № (відповідно до Плану закупівель): NOV-CQ-01 

Цей запит на вираз зацікавленості відповідає Загальному плану про закупівлі (GPN).
Україна отримала фінансування від Світового банку для реалізації Другого проекту розвитку міської інфраструктури (ПРМІ2) і має намір використати частину коштів на консультаційні послуги, для яких видається цей запит про висловлення зацікавленості.
Консультаційні послуги ( "Послуги") включають в себе розробку технічного проекту будівництва об’єктів ІІІ - ї категорії складності та тендерної документації ( технічні специфікації, відомості обсягів і креслення) на наступний  обсяг робіт:
 1) реконструкції магістральних трубопроводів водопостачання до міста Нововолинська загальною довжиною близько 24 км, діаметр трубопроводів 426мм і 530мм, з заміною запірної арматури, водопровідних колодязів та інших необхідних пристроїв та конструкцій; 
2)  будівництво установок доочистки питної води (станції знезалізнення) на Південному та Північному водозаборах.
Термін виконання "Послуг" на протязі восьми (8) місяців починаючи з січня 2017 року.
Підприємство «Нововолинськводоканал» житлово-комунального об'єднання Нововолинської міської ради  запрошує кваліфіковані консультаційні установи ("консультантів") висловити свою зацікавленість у наданні послуг. Зацікавлені "консультанти" повинні надати інформацію, яка підтверджує, що вони володіють необхідною кваліфікацією і відповідним досвідом для виконання "послуг".
Попередній перелік критерій відбору:
	Принаймні  10-ти річний досвід  проектування у галузі будівництва  в області водопостачання і санітарії;
	Загальний досвід і кваліфікація компанії, яка причетна до завдання;
	Принаймні два завдання  аналогічного характеру протягом останніх 3-х років;
	Наявність ліцензії персоналу.

Увага зацікавлених Консультантів звертається на пункт 1.9 Керівництва  Світового банку: Відбір та найм консультантів по позиках МБРР та кредитах та кредитами МАР та гранти позичальниками Світового банку, від січня 2011 року і переглянутий у липні 2014 ("Керівництво для консультантів" ), в якому викладається політика Світового банку про конфлікт інтересів.
Консультанти можуть об'єднуватися з іншими фірмами у формі спільного підприємства або суб-консалтингової компанії для підвищення своєї кваліфікації.
Консультант буде відібраний у відповідності з вибором на основі методу Відбір по кваліфікації консультантів  (CQ), як це зазначено в «Керівництві для  консультантів».
Додаткову інформацію можна отримати за адресою, вказаною нижче в робочий час з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.
Вирази зацікавленості мають бути надані в письмовій формі за вказаною нижче адресою (особисто або поштою,  факсом, або електронною поштою) на 11 січня 2017 р.
Вирази зацікавленості мають бути подані із зазначенням наступної теми : "Україна-ПРМІ2: NOV-CQ-01: Вираз інтересу [назва консультанта]" за адресою наведеною нижче:
Підприємство «Нововолинськводоканал» житлово-комунального обєднання Нововолинської міської ради. 
Кому::  Інні Кушнерук, інженер Регіональної групи управління проектом
 Виробничий відділ,
20, Проспект Перемоги
М. Нововолинськ, Волинська обл.
45400 Україна
Tel: +38 (03344) 4-50-23
Fax: +38 (03344) 4-50-23
E-mail: nowowod@gmail.com; suiphead@gmail.com; suip@minregion.gov.ua 

