REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)
UKRAINE
ROAD SECTOR DEVELOPMENT PROJECT
Loan No.: 8549-UA
Assignment Title: Consultancy Services for Project Management of Works and Services in connection
with Output- and Performance Based Road Contracting
Reference No.: CS-3
BACKGROUND
The State Road Agency of Ukraine (Ukravtodor) has received financing from the World Bank toward
the cost of the Road Sector Development Project, and intends to apply part of the proceeds for
consulting services. The Project is a hybrid implementation, which embodies both works elements and
performance-based services.
PURPOSE OF ASSIGNMENT
The Consultancy Services ("the Services") comprise supervision of the Works and Performance-Based
Services performed for the project, as described hereafter.
Works elements comprise:
(i)

Improvement works, comprising inter alia new road lighting at separate section,
construction of 5 pedestrian overpasses at different levels, total replacement of a
number of pipes and lighting of approximately 45 pedestrian crossings;

(ii)

Rehabilitation works to bring the road to the operational service level in the first year
of the Contract, which are identified, designed and constructed by the Contractor.

Performance-Based Services comprise:
(1) Management services, i.e. the whole range of planning, coordination, control, monitoring and
evaluation activities that the Contractor must undertake. Management activities include processes and
procedures that:


assure the quality of the services;



manage the health and safety of the Contractor’s personnel;



protect the environment;



manage emergencies;



manage traffic at work sites, and



collect, manage and report on data specifically required by the Contract and in addition
necessary for the effective management of the services.

(2) Winter service, i.e. all activities devoted to clearance of ice and snow during winter events,
including the planning and management of such activities and all resources of labour, equipment and
materials involved.
(3) Maintenance services, for which detailed operational service levels are prescribed in the Contract
Specification in respect of the following road-related assets and items:


Paved areas of roads, parking areas, lay-bys, shoulders, footways and the like;



Unpaved shoulders, medians and verges;



Signs, road markings and road safety furniture;



Road lighting and associated facilities;



Drainage ditches, pipes, manholes and related items;



Slopes of cuttings and embankments;



Landscaped areas;



Bridges, culverts, earth retaining structures, noise protective screens and other structures;



Miscellaneous facilities such as bus shelters, toilets, water fountains and the like.

The project is located on the M-06 highway on km 14+080 – km 129+600, km 151+730 – km 434+230
with approaches to Zhytomyr, Novograd-Volynskyi and Rivne cities and consists of three project
sections (three lots) 115.52 km, 107.862 and 174.6 km long.
The Consultant shall develop, provide, operate, maintain and support a computerised Data Management
Information System (DMIS) for storage and analysis of data on the performance by the Contractor.
Following delivery, the DMIS shall be fully made available for the duration of the project; on
completion or termination the DMIS shall be handed over to the Ukravtodor. Respectively a digital
relational database should be employed, with appropriate capacity, communications infrastructure and
analytical applications that access the data to produce the various reports and analyses.
The attention of interested Consultants is drawn to the Terms of Reference that is available under
following link:
https://drive.google.com/file/d/19ix9ZMxCcQ7Bmkn8ixQH3169355W6AcX/view?usp=sharing
SERVICES DURATION
The Services are expected to start in December 2018 and the time period shall be sixty (60) months.
ELIGIBILITY
The Ukravtodor now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in
providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have
the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
Selection criteria:
-

-

general experience of consulting firm;
particular experience of consulting firm during implementation of Project Management of
Works and Services in connection with Output- and Performance Based Road Contracting
(including DMIS provision) in a previous 10 years;
experience of cooperation with International Financial Institutions.

The Consultants may associate with other companies in a form of a joint enterprise or sub-consultancy
for the purpose of meeting the qualifications criteria. Interested consultants should clearly indicate the
structure of their “association” and the duties of the partners and sub-consultants in their application.
Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” etc. may not
be considered for short listing.
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World
Bank Borrowers” dated January 2011 (revised July 2014) (“Consultant Guidelines”) setting forth the
World Bank’s policy on conflict of interest.
A Consultant will be selected in accordance with the Quality- and Cost-Based Selection (QCBS)
method set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours from 09.00 to 18.00 of
Kiev time.

SE "Ukrdorinvest"(PIU)
Attn: Olena Kryvoruchko, Director
51 Antonovicha Str., office 701
Kyiv 03150, Ukraine
Tel/fax: +38 044 2877060
E-mail: mail@ukrdorinvest.gov.ua
Expressions of interest to be clearly marked “CS-3-Consultancy Services for Project Management of
Works and Services in connection with Output- and Performance Based Road Contracting” must be
delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) on or before 12:00 pm (Local
time) September 25, 2018.
State Road Agency of Ukraine
Attn: Slawomir Nowak, Acting Head
Office 509, 9 Fizkultury Str., Kyiv 03150, Ukraine
Tel/fax: +38(044) 287-60-00
E-mails: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua

ЗАПИТ НА ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(ВІДБІР КОНСУЛЬТАНТА)
УКРАЇНА
ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ
Позика № 8549-UA
Назва Завдання: Консультаційні послуги із технічного нагляду за виконанням робіт та
послугами по контрактам на утримання на основі кінцевих результатів
Контракт № CS-3
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало фінансування від
Світового банку на впровадження Проекту розвитку дорожньої галузі та планує використати
частину позики на фінансування консультаційних послуг. Передбачається технічний нагяд за
гібридними контрактами з Підрядниками у яких очікується як виконання робіт так і надання
послуг з утримання на основі кінцевих результатів.
МЕТА ЗАВДАННЯ
Консультаційні послуги (надалі «Послуги») включають технічний нагляд за виконанням робіт
та послугами на утримання на основі кінцевих результатів, як вказано нижче.
Виконання робіт включає:
(i) Роботи з покращення, що включають влаштування нового дорожнього
освітлення на окремій ділянці, будівництво 5 надземних пішохідних переходів,
повну заміну деяких труб та освітлення приблизно 45 наземних пішохідних
переходів;
(ii) Роботи з реабілітації з метою доведення дороги до експлуатаційного рівня
утримання в перший рік дії Контракту які визначаються, проектуються та
виконуються Підрядником.
Послуги з утримання на основі кінцевих результатів включають:
(1) Управлінські послуги, а саме повний спектр дій по управлінню, координації,
контролю, моніторингу та оцінці діяльності Підрядника. Управлінська діяльність
включає наступні процеси і процедури:


по забезпеченню якості послуг;



управління питаннями охорони здоров’я та безпеки персоналу Підрядника;



охорона навколишнього середовища;



дії в надзвичайних ситуаціях;



організація транспортного потоку на робочих ділянках;



збір, управління і підготовка звітності у відношенні даних, що вимагаються у
відповідності до Контракту та необхідних для ефективного управління
послугами.
(2) Послуги із зимового утримання, а саме всі дії з прибирання снігу та льоду в ході
зимових подій, включаючи планування та управління такою діяльністю і відповідні
ресурси: робочу силу, обладнання і матеріали.

(3) Послуги з поточного утримання, детальні експлуатаційні рівні послуг з поточного
утримання встановлені в Контрактній Специфікації відносно наступних дорожніх
активів та об’єктів:










Площі з твердим покриттям доріг, стоянок, придорожніх майданчиків, узбіч,
тротуарів тощо;
Узбіччя без твердого покриття, розділювальні смуги та крайки дорожнього
покриття;
Знаки, дорожня розмітка і обладнання для забезпечення безпеки руху на
дорозі;
Освітлення дороги і пов’язані з ним об’єкти;
Дренажні канави, труби, оглядові споруди та пов’язані з ним елементи;
Укоси виїмок та насипів;
Ландшафтні зони;
Мости, водопропускні труби, підпірні стінки, шумозахисні екрани та інші
споруди;
Інші об’єкти, такі як автобусні зупинки, туалети тощо.

Проектні ділянки розташовані на автомобільній дорозі М06 Київ – Чоп на км 14+080 – км
129+600, км 151+730 – км 434+230 з під’їздами до Житомира, Новоград-Волинського та
Рівного та на загальній ділянці проекту передбачається три проектні ділянки (три Лоти)
довжиною 115.52 км, 107.862 км і 174.6 км.
Консультант повинен надати, експлуатувати і підтримувати комп'ютерну інформаційну
систему управління даними (DMIS) для зберігання і аналізу даних про виконання
Підрядником робіт і послуг на основі кінцевих результатів. Після поставки система повинна
бути повністю доступна в ході всього терміну проекту та після закінчення дії або розірвання
контракту з Консультантом DMIS повинна бути передана Укравтодору. Відповідно цифрова
реляційна база даних DMIS повинна містити належну ємність, комунікаційну
інфраструктуру і аналітичні додатки для оцінки даних з метою підготовки різних звітів і
аналізів.
Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на Технічне Завдання, яке знаходиться за
наступним посиланням:
https://drive.google.com/file/d/19ix9ZMxCcQ7Bmkn8ixQH3169355W6AcX/view?usp=sharing
ТРИВАЛІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ
Надання Послуг орієнтовно розпочнеться у грудні 2018 року та триватиме 60 місяців.
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
Укравтодор запрошує відповідні консультаційні компанії («Консультантів») виразити
зацікавленість у наданні вказаних Послуг. Зацікавленим Консультантам необхідно надати
інформацію, що демонструє їх кваліфікацію і наявність відповідного досвіду для надання
Послуг.
Критерії відбору:
-

Загальний досвід консультаційної фірми;
Наявність досвіду щодо надання Послуг з технічного нагляду за впровадженням
Проектів щодо виконання робіт та послуг з утримання на основі кінцевих результатів
(включаючи впровадження системи DMIS) протягом останніх 10 років.

-

Наявність досвіду співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Консультанти можуть об’єднуватись з іншими компаніями у формі спільного підприємства
або залучати субконсультантів для відповідності кваліфікаційним вимогам. В заявці
зацікавлені консультанти повинні чітко вказати форму їх «асоціації» та розподіл обов’язків
партнерів і субконсультантів. Нечіткі роз’яснення щодо розподілу обов’язків на зразок «у
асоціації з» або «у спілці з» і т. д. можуть не відповідати критеріям короткого списку.
Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на пункт 1.9 Посібника Світового банку: Відбір
та залучення консультантів позичальниками Світового за позиками МБРР та кредитами
МАР, затвердженого в січні 2011 року (переглянутого у липні 2014 року) («Посібник
Консультантів»), у якому роз’яснено політику Світового Банку щодо конфлікту інтересів.
Консультанта буде відібрано на умовах Вартісно-Якісного Відбору у відповідності з
вищевказаним Посібником Світового банку.
Додаткову інформацію можна отримати за нижчевказаною адресою протягом робочих годин
з 09:00 до 18:00 за Київським часом.
До уваги: Олени Криворучко, Директора ДП «Укрдорінвест»
Адрес: вул. Антоновича 51, каб. 701
Місто: Київ, Індекс: 03150
Країна: Україна
Тел/Факс: +38 044 287 70 60
Електронні адреси: mail@ukrdorinvest.gov.ua

Друковані Вираження зацікавленості з чітко вказаною назвою «CS-3-Консультаційні
послуги із Управління Проектом з технічного нагляду за виконанням робіт та послуг з
утримання на основі кінцевих результатів» необхідно доставити за нижчевказаною
адресою (особисто, або поштою) до 12:00 (за місцевим часом) 25 вересня 2018 року.
Державне агентство автомобільних доріг України
До уваги: Славоміра Новака, в. о. Голови
Каб. 509, вул. Фізкультури, 9, Київ, Україна, 03150
Тел./факс: +38(044) 287-60-00
Електронні адреси: forec@ukravtodor.gov.ua, loans@ukravtodor.gov.ua

