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3акуп!вля нових тролейбус!в

€вроттейський |нвестиг{|йний банк - |1остачання - |1опереднс 1нформаг11йне
пов!домлення без унаст1 у конкурс1 - Ёе застосовусться

€вропейський

|нвестиц|йний банк _ ?овари та супутн1 послуги

|{рогноз за ко|{'гра|{том на тов2три 1'а супутн! послуги.
9кра|г;а

!.

- €уми

* поста!лання нових тролейбус1в, сушутн1х товар|в та послуг.

?е:лдергпе посилан|{я:

Ёе актуально на даному етап|

2. [1роцедура: Б1дкритий м1>кнародний тендер
3. |{рограма: [{роект <\4|ський громадський транспорт }кра|ни>.
4. Ф!т:аглсува!{!{я: Ф|нагтсова угода: г1 ]\985.103 м1х< €вропейським
!нвестиц1йним бант<ом та !кра|ното
5. 3амовник: 1{[{ <Блектроавтотранс> у€ мсько| м|сько| ради
6' [ар;тп<тер договору: |{остачання та супутн| послуги
1 . 0п;тсанг{я контракту:

|гтвестиц1йний банк (с1Б) уклали догов1р про
(>1нансува|1ня, що вступас в силу 11 травня 2017 Рок}, для с}1нансування
г|роекту <й|ський громадський транспорт !кра|ни>>. Бирунка в1д по3ик
призначена для модерн|зац1| рухомого складу громадського транспорту та'
за гготреби, в1дпов|дних 1нфраструктур в о]{ремих м]стах !кра|ни.

9т<ра?гта

та €вропейсьт<ий

к11 <Блектроавтотранс) €умсько| м1сьт<о1 ради, !кра|на, мас нам1р
провести тендер на пос'гачання 22 нових низькопольних односекц1йних
12-метрових тролейбус|в, а тако}к пов'язаних з ними товар!в та послуг.
[1ерел|т<

о
.

.
о
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об'скт|в закуп|вл| в1{л[очас:

|[остачання' доставка та введення в експлуатац1то 22 нових
г1изь1(опольних односекц|йних 1 2-метрових тролейбус|в;
[1остачання' доставка та введег1ня в експлуа:гаш!то комплекту
обов'язкових запасних частин та витратних матер|атг1в;
|1остачання' доставка та введення в ексшлуатац|го комплекту
1нструмент|в та обладнання для техн|чного обслуговування та
ремонту,

11ос'тачання' дос'гавка техн1чно| документац1] (кер|вництва з
пр ое ктув а|1ня, експлуатац |] та техн|чно го об слуговування) ;
Ёадання супутн|х послуг (навнан;1я'{а гарант1йн1 послуги).

в. 1ндикативн1 номери та назви лот|в: 1 лот,

вкл}оча}очи вс| пункти

опису контракту.

9. 1{ритер![ оц!нки:

1{ритер1} оц|нки поданих пропозиц|й будуть описан1

у тендерних докуп/!ентах. 1ендерна документац|я буде доступна в
(1нцевого Бенеф1ц1ара.

10.|{ризначений терм|н публ1кац![ пов!домлення

про

оф1с1

закуп|влго:

€ерпень 2018 року

11.{олаткова !п+формац!я: 1{онтракти, як1 булуть ф1нансуватися за
рахунок доход|в в1д позик €[Б' будуть регул}оватися 1-{ол|тико}о та

11равилами закуп|вель €1Б, та будуть в1дкрит1 для компан|й з будь-яко|
кра|ни. Бирунка за позиками €1Б не буле використовуватися для ц|лей
буль-яко[ виплати ф1зивним або горидичним особам, ч\4 для буАь-якого
|мпорту товар!в, я1(що така виплата або |мпорт заборонен1 р|тпенням
Ради Безгтеки оон, прийнятим в1дпов1дно до глави у11 €татуту
Фрган!зац|1 Фб'сднаних Ёац1й, або в|дпов|дно до законодавства чи
оф1ц]йно] постанови кра|ни-покупця.

12.{1равова база: !огов|р ф|наноування
|гт вестиц]йним бант<ом.

м1>т<

!кра|ного та €вропейським

13.{ата |{адсилання даного пов1домлення: ,г1ипень 201в року.
[1рипп|тки:

Ёа цьому етап1 не сл|д надсилати х{одних заяв або запит|в на |нформац|го.

1]ей переклад з англ|йсько] мови на укра1нс
перекладачем 1{релпенент<сэ Б /кпэор!сто 19р!1вното.

виконано мно}о"

4'

я

,';.

\..|

