Придбання нових трамваїв
Європейський інвестиційний банк – Постачання – Попереднє інформаційне повідомлення
без заклику до тендеру – Не застосовується
ЄІБ – Товари та пов’язані послуги
Прогноз щодо контрактів на товари та послуги
Україна – місто Київ – постачання нових трамваїв, пов’язаних товарів та супутніх послуг
1. Тендерне посилання:
Не застосовується на цьому етапі
2. Процедура:
Відкритий міжнародний тендер.
3. Програма:
Проект Міський громадський транспорт України
4. Фінансування:
Фінансова угода: FI N°85.103 між Європейський Інвестиційним Банком та Україною.
5. Замовник:
Комунальне підприємство «Київпастранс», м. Київ, Україна
6. Тип контракту:
Постачання та супутні послуги
7. Опис контракту:
Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали фінансову угоду, що
вступила в силу 11.05.2017р., на фінансування Проекту Міський громадський
транспорт України. Кредитні кошти призначені для модернізації рухомого складу
громадського транспорту та, за потреби, відповідної інфраструктури у вибраних містах
України.
Комунальне підприємство «Київпастранс», м. Київ, Україна, планує оголосити тендер
на постачання нових трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги, пов’язаних товарів
та супутніх послуг на загальну суму 24 900 000 євро. ПДВ та інші збори, плати, що
сплачуються в Україні, включаючи митні збори, якщо вони застосовуються,
виключаються. Перелік предметів закупівлі включає:
- поставка, доставка та введення в експлуатацію нових трамвайних вагонів
довжиною 30-34 метри з низьким рівнем підлоги;
- трамвайні вагони придатні для експлуатації на колії 1524 мм з пасажирськими
платформами висотою 360 мм та відстанню від осі колії до платформи 1350 мм;
- трамвайні вагони придатні для високовольтного обладнання 600V, оснащенні
імпульсною системою управління тягою на IGBT модулях;
- потужність двигунів не менше 400 кВт;
- трамвайні вагони повинні бути з 100% низьким рівнем підлоги для пасажирів, що
стоять; з мінімальною місткістю не менше 300 пасажирів (з розрахунку 8
пасажирів на 1 м2)

- трамвайні вагони повинні бути пристосовані для обслуговування пасажирів з
особливими потребами;
- повинні мати одну кабіну водія та двері правому борту;
- кількість дверей - одні одинарні двері на 30 пасажирів;
- трамваї повинні бути обладнані програмованими зовнішніми маршрутними LEDтабло, системою кондиціонування салону і кабіни водія, з аудіоінформуванням
пасажирів про маршрут руху в салоні та зовні трамваю, а також системою
відеоспостереження.
- постачання комплекту обов'язкових запасних частин та витратних матеріалів,
- постачання, доставка комплекту інструментів та обладнання для технічного
обслуговування та ремонту,
- постачання, доставка технічної документації (проект, експлуатаційні та технічні
інструкції),
- постачання супутніх послуг (навчання та гарантії).
8. Орієнтовні номери та назви лотів:
1 лот
9. Критерії оцінки:
Критерії оцінки поданих заяв буде описано в тендерній документації. Тендерна
документація буде доступна в остаточному варіанті в офісі Бенефіціара.
10. Очікуваний термін публікації повідомлення про закупівлю:
Жовтень 2018.
11. Додаткова інформація:
Контракт, що фінансується кредитними коштами від ЄІБ, буде суб’єктом політики та
правил щодо закупівель ЄІБ та буде відкритим для компаній з будь-якої країни.
Надходження від кредитів ЄІБ не будуть використовуватися для цілей виплати особам
чи організаціям, або за будь-який імпорт товарів, якщо така виплата або імпорт
заборонені рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятим
відповідно до глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй або за законом чи
офіційним регулюванням країни Покупця.
12. Правова база:
Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком.
13. Дата надсилання цього повідомлення:
Вересень 2018
Зауваження:
На цьому етапі не потрібно надсилати жодних заяв або запитів на інформацію.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428750-2018:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

