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Запрашэнне да выказвання зацікаўленасці
1. Дэталі фінансавання
Паказаны вышэй Кліент мае намер выкарыстоўваць частку сродкаў пазыкі
ад / гранта, адміністрыруемага Еўрапейскім Банкам Рэканструкцыі і
Развіцця (далей - ЕБРР або Банк), для пакрыцця кошту вышэйпаказанага
кантракту (ов).
Дадатковая фінансавая інфармацыя:
Рэспубліка Беларусь атрымала фінансаванне ад Еўрапейскага банка
рэканструкцыі і развіцця (далей - Банк або ЕБРР) у форме пазыкі для
пакрыцця кошту праекта «Рэспубліканскія масты і рэканструкцыя аўтадарогі
М-3».
Плацяжы будуць вырабляцца Банкам толькі па патрабаванні Кліента і пасля
адабрэння Банкам, і будуць падпарадкоўвацца ва ўсіх адносінах умовам
крэдытнага пагаднення. Крэдытнае пагадненне забараняе зняцце сродкаў з
пазыковага рахунку ў мэтах плацяжу якой-небудзь фізічнай або юрыдычнай
асобе, або ў мэтах імпарту тавараў, калі, наколькі гэта вядома Банку, такі
плацёж або імпарт забароненыя рашэннем Савета бяспекі ААН, прынятым
у рамках Кіраўнікі VII Статута ААН. Ніякая іншая бок, акрамя Кліента, не мае
ніякіх правоў у рамках Крэдытнае пагадненне і не можа прад'яўляць
прэтэнзій на паступлення па Пазыцы
2. Інфармацыя аб правядзенні закупкі
Кантракты будуць рэгулявацца прынцыпамі і правіламі закупак Банка і
адкрыты для ўдзелу фірмаў з любой краіны, калі іншае не ўказана ў
тэндэрнай дакументацыі.
Тып кантракту і спосаб закупкі паказаныя вышэй. Поўнае апісанне працэсу
закупак даступна ў бясплатнай дакументацыі ў ECEPP.
Дакументацыя будзе ўключаць такую інфармацыю як: падрабязныя
тэхнічныя і фінансавыя патрабаванні; любая інфармацыя па лотах; чаканы
вынік; правамоцнасць і кваліфікацыйныя патрабаванні; дата пачатку
кантракта; планаваная працягласць кантракта; любыя патрабаванні для
адказу; любая іншая важная інфармацыя.
Гэты працэс закупак будзе праводзіцца з выкарыстаннем партала
электронных закупак ЕБРР для кліентаў (ECEPP). Патэнцыйныя ўдзельнікі
могуць атрымаць доступ да працэдуры закупак, націснуўшы на спасылку

ніжэй або на кнопку «Access Opportunity» (пры праглядзе гэтага
паведамлення на ECEPP) Зарэгістраваныя ўдзельнікі могуць адразу ўвайсці
ў сістэму і атрымаць доступ да дакументацыі, а незарэгістраваныя ўдзельнікі
могуць зрабіць гэта пасля завяршэння кароткай рэгістрацыі:
https://ecepp.ebrd.com/respond/SS5SRSY66M
3. Iншая інфармацыя
Дата пачатку выканання Заданні і яго працягласць: чакаецца, што Заданне
пачнецца ў кастрычніку 2020 года і будзе мець агульную працягласць 48
месяцаў.
Ўваходныя дадзеныя для ацэнкі Заданні. Меркаваны затраты ключавых
экспертаў складуць 144 чалавека-месяца.
Пры ўмове наяўнасці фінансавання, эфектыўнасці абранага Кансультанта і
канкрэтных патрэбаў Кліента, Заданне можа быць пашырана за межы
бягучай вобласці.
Права на ўдзел: няма ніякіх прававых абмежаванняў на краіны паходжання
кансультанта
Пасля гэтага запрашэння аб выказванні зацікаўленасці будзе складзены
кароткі спіс кваліфікаваных фірмаў на аснове крытэрыяў, указаных у EOI ITC
Data Sheet. Адабраныя кансультанты будуць запрошаны для падачы
прапаноў.
4. Aдрас Кліента
Адрас кліента толькі для інфармацыі. Каб зарэгістраваць выраз
зацікаўленасці, атрымаеце доступ да дакументацыі, выкарыстоўваючы
даступныя спасылкі. Удзельнікі павінны выкарыстоўваць цэнтр
паведамленняў ECEPP для сувязі з кліентам.
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