Першочерговий захід – Технічне Завдання
Проект

Support to Nature Protected Areas in Ukraine”, BMZ No.:2011.6612.3 and
2013.6588.1

Тип

Першочерговий захід (ПЗ)

Назва

Забезпечення системою питного водопостачання рекреаційного
об’єкту «Оселя Розточчя», розташованого в зоні стаціонарної рекреації
Яворівського національного природного парку

Скорочена назва

Забезпечення системою питного водопостачання

Посилання
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Тип закупівлі

Ця закупівля планується проводитися як першочерговий захід. Першочергові заходи (ПЗ) – це
інвестиції в природно-заповідні території до 20,000 євро за один контракт. Ці заходи
обґрунтовано трьома факторами: їхньою підтвердженою терміновістю, відсутністю інших
альтернативних рішень та необхідністю швидкої побудови довіри між реципієнтами та
проектом.
Ця закупівля підпадає під процедуру, яка встановлена в оновленому «Посібнику з Управління
Проектом», який затверджений Міндовкіллям 8 жовтня 2020 року і, який отримав
підтвердження про відсутність заперечень від KfW 7 грудня 2020 року. Відповідно до
спрощених процедур та нещодавно запровадженого методу перевірки в новому Загальному
плані закупівель (графа «Тип огляду KfW»), який має назву «P» – означає, що повторний огляд
проводитиметься аудитором та/або, за бажанням, KfW.
Ця закупівля пов’язана з наступними розділами Загального плану закупівель проекту:
-

Результат 2: На обраних природоохоронних територіях є необхідна інфраструктура,
обладнання та персонал
-

SA.2.1: Модернізація та реконструкція основної інфраструктури всіх восьми
цільових природоохоронних територій (адміністративні будівлі, пости
працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України
(далі - служба держохорони) з використанням безпечних для довкілля
архітектури і технологій
-

T.2.1.4: Проведення індивідуальних тендерів на будівництво
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ST.2.1.4.1: Провести закупівлю декількох менших контрактів та
дослідних робіт, які необхідні для офіційного ініціювання процедур
будівництва та реконструкції. Також, сюди входять проведення
невеликих ремонтів та модернізація інфраструктури у
надзвичайних випадках.

Послуги і роботи, зазначені в цьому документі, повинні закуповуватися шляхом збору трьох
цінових пропозицій.
2

Передумова та обґрунтування

Рекреаційний об’єкт «Оселя Розточчя» розташований в зоні стаціонарної рекреації на
території Млинківського природоохоронного науково-дослідного відділення Яворівського
національного природного парку. Це унікальний та перспективний атракційний об’єкт
туристично-відпочинкового спрямування. Тут розвивається екотуризм, основними формами
якого є пізнавальний, природничо-культурологічний, а також піший.
В 2009 році за згодою Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
та Міністерства охорони природи Республіки Польща на територію Яворівського НПП з
Розточанського парку народового завезено трьох особин коників польських – нащадків дикого
коня тарпана з метою розведення та подальшого повернення в дику природу. У 2016 році
відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 328 від 06.09.2016
створено Центр розведення та збереження нащадків диких коней-тарпанів на базі об’єкта
«Оселя Розточчя». Ця порода коней є унікальною і має цікаву історію свого походження.
Тарпан — вимерлий європейський дикий кінь, який колись населяв українські степи. У 1918
році в маєтку поблизу Миргорода на Полтавщині помер останній тарпан.
Частину поголів’я коней планується використовувати для господарських робіт, іншу частину –
для туристів і відпочиваючих (верхова їзда). Місце, де утримуються коні, облаштовано
конюшнею і загонами для вільного випасання тварин. На даний момент, закінчується
облаштування кінного маршруту для верхової їзди. Провідними науковцями та фахівцями
медицини підтверджено, що верхова їзда має оздоровчий ефект і виліковує важкі хвороби.
Для нормального утримання і розведення коней необхідне безперебійне постачання води. Це
підтверджується рекомендаціями щодо утримання цих коней, які надали представники
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
Степана Ґжицького. Поголів’я коней з року в рік буде збільшуватися. Водойм, які б служили
місцем водопою, поблизу об’єкту «Оселя Розточчя» – немає. На даний час, воду щодня
довозять за 7 км із сусіднього села. Це потребує додаткових транспортних і трудових затрат.
Окрім центру розведення коней, в «Оселі Розточчя» створено лісодекоративний розсадник,
де вирощуються саджанці корінних лісових порід для формування та доповнення лісових
насаджень парку, а також декоративні саджанці. Облаштовано етнографічний музей
старожитностей мешканців регіону Розточчя. Ще одне цікаве місце – пасіка, де можна не
тільки скуштувати продукти бджільництва, а й спробувати цілющий «сон на бджолах». Також
планується створення іншої різноманітної інфраструктури, а саме – куточок гончара, коваля,
сувенірної продукції (яворівська іграшка, вишивка тощо) та багато інших.
Неподалік проходить туристичний шлях Львів – Івано-Франкове – Крехів – Жовква. Частина
рекреантів Крехівського відпочинкового масиву буде скеровуватися на відпочинок в «Оселі
Розточчя». Це збільшить кількість відвідувачів об’єкту, а отже, і потребу в питній воді.
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Таким чином, існує гостра потреба у забезпеченні питною водою рекреаційної інфраструктури
“Оселі Розточчя”. Цей об’єкт є перспективним для Яворівського національного природного
парку з точки зору розвитку туризму і рекреації.
3

Цілі та очікувані результати

Основна мета цієї закупівлі – забезпечення рекреаційного об’єкту Яворівського національного
природного парку «Оселя Розточчя» необхідною інфраструктурою, а саме, водопостачанням
питної води.
Конкретні очікувані результати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Розробка проектної документації.
Буріння водозабірної свердловини відповідно до розробленої проектної документації.
Встановлення насосної системи.
Встановлення зовнішнього обладнання (обладнання для водопостачання та контролю
тощо).
Облаштування поверхневої частини.
Створення та реєстрація паспорта свердловини та іншої необхідної документації на
свердловину.
Отримання дозвілу на спеціальне водокористування (за необхідності).
Успішна експлуатація свердловини та безперебійне постачання води на об’єкт.

Загальні очікувані результати:
1. Рекреаційний об’єкт «Оселя Розточчя», розташований в зоні стаціонарної рекреації на
території
Млинківського
природоохоронного
науково-дослідного
відділення,
забезпечений повноцінною системою водопостачання.
2. Туристичний і рекреаційний потенціали об’єкту «Оселя Розточчя» зміцнені, завдяки
задоволенню базової потреби у питній воді.
4

Діяльність

Усі роботи та послуги повинні виконуватися та надаватися відповідно до Державних
будівельних норм України.
1 Замовник
2 Місце проведення робіт

АГТ ГРУП АГ (реципієнт – Яворівський національний
природний парк)
81081, Україна, Львівська область, Яворівський район,
с. Дубровиця, ур. Мочари
Рекреаційний об’єкт «Оселя Розточчя», Яворівський
національний природний парк

3 Вимоги до Виконавця

Загальні вимоги:
• Виконавець несе відповідальність за дотримання
земельного, природоохоронного законодавства та
санітарних норм.
• Виконавець
забезпечує
збір,
утилізацію,
вивезення відходів виробництва та споживання за
власний рахунок.
3

Підтримка природно-заповідних територій в Україні

•

QSM-2021-13-YNNP-Drinking water supply

Виконавець
зобов’язується
використовувати
хімреагенти,
підтверджені
нормативними
документами,
гігієнічними
сертифікатами,
дозволами
на
безпечне
застосування
в
технологічних процесах геологорозвідувального
буріння.

Виконавець забезпечує:
− Мобілізацію обладнання, матеріалів та персоналу
на об’єкті.
− Відповідність обладнання до геологічних і
технологічних умов, справний стан обладнання та
наявність
всіх
необхідних
документів
і
сертифікатів.
− Авторський нагляд протягом усього робочого
процесу.
− Надання
уповноваженому
представнику
Замовника всю інформацію щодо підготовки,
виконання та завершення робіт.
4 Роботи

Виконавець зобов’язаний виконати всі наступні етапи
робіт:
1. Розробка повного пакету проектної документації.
2. Польове дослідження території та узгодження
точного розташування буріння свердловини.
3. Підготовка до буріння свердловини.
3.1.
Встановлення бурової установки на
майданчику.
3.2.
Доставка матеріалів.
3.3.
Монтаж бурового обладнання.
4. Буріння свердловини.
4.1.
Буріння.
4.1.1. Кількість свердловин: 1
4.1.2. Глибина свердловини: від 60 до 100 м.
4.1.3. Очікувана витрата: 5 м3/добу
4.2.
Промивання і помпування свердловини.
4.3.
Відбір проб для лабораторних досліджень.
5. Встановлення насосного обладнання (глибинний
насос).
6. Встановлення
зовнішнього
обладнання
(обладнання
водопостачання
(автоматична
насосна станція) та контролю тощо).
7. Закриття свердловини.
8. Налаштування автоматизації та адміністрування
свердловини (деталі узгоджуються під час
підписання контракту).
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9. Постачання електроенергії (деталі узгоджуються
під час підписання контракту).
10. Архітектурні рішення, конструкції будівель та
споруд (пульт управління WSF (резервуар для
зберігання води тощо), (деталі узгоджуються під
час підписання контракту).
11. Облік: Встановлення лічильника в свердловині.
12. Експлуатація.
13. Демонтаж бурової установки.
14. Облаштування поверхневої частини.
15. Створення та реєстрація паспорта свердловини.
16. Розробка повного пакету документації на
свердловину.
17. Отримання
дозволу
на
спеціальне
водокористування (за необхідності).
5 Документація,
яка передається
Замовнику
6 Приймання
робіт
послуг

7 Мова документації
8 Додаткові умови

Виконавець передає Замовнику всю документацію на
свердловину в 4-х роздрукованих копіях і цифровій копії
(у форматі pdf).
та Приймання робіт та послуг, передача свердловини та
остаточна оплата за виконані роботи та послуги
відбуваються після виконання Виконавцем усіх робіт та
надання всіх послуг та після польової перевірки
Замовником
об’єкта
відповідно
до
Протоколу
«Приймання-передачі послуг, робіт і товарів».
Українська
Будь-які авторські права та інші види інтелектуальної
власності, що виникають в ході надання послуг та
виконання робіт та створюються підрядником за
договором будуть належати АГТ Груп АГ. Підрядник не
має права на будь-яку інтелектуальну власність у цьому
відношенні.

З метою надання необхідних послуг і виконання робіт, проект SNPA контактуватиме
кваліфікованих постачальників послуг та виконувачів робіт з метою подання цінових
пропозицій на послуги та роботи, вказані в цьому технічному завданні. Цей ПЗ публікується на
веб-сайті проекту SNPA з метою забезпечення участі додаткових кваліфікованих учасників.
Проводитиметься збір, щонайменше, трьох цінових пропозицій. Найкраща пропозиція
(технічно відповідна та за найнижчою ціною) буде обрана для укладання контракту. Пропозиції
необхідно надсилати на електронну адресу: info@snpa.in.ua . Неповні пропозиції будуть
відхилені.
Цінові пропозиції повинні бути подані в гривнях без ПДВ. Відповідно до «Реєстраційної картки
проекту SNPA щодо матеріальної і технічної допомоги», послуги, товари і роботи на території
України звільняються від сплати податків, зборів тощо.
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Надання послуг і виконання робіт

Термін надання послуг і виконання робіт узгоджується при підписанні контракту. Бажаний
термін – 30 днів з моменту підписання контракту.
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Мінімальна кваліфікація виконавця

Мінімальна кваліфікація виконавця:
•
•

•

Компанії-учасники: зареєстровані інженерні установи.
Щонайменше 3 роки професійного досвіду у сфері розробки проектної документації,
буріння артезіанських свердловин, монтажу насосного обладнання та іншого
зовнішнього обладнання (обладнання для водопостачання та контролю тощо),
облаштування наземної частини, розробки та реєстрації паспортів свердловин та іншої
документації на свердловину та отримання дозволу на спеціальне водокористування.
Сертифікат (ліцензія) на проектування та виконання цього виду інженерних робіт на
території України.
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