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Запрошення на вираження зацікавленості 

Пошкоджені дороги і будинки 

 

Дата оприлюднення:   30-е вересня, 2019 року 

Кінцевий термін подачі: 31-е жовтня, 2019 року 

 

В червні 2018 року члени громади сіл Оляниця, Заозерне і Клебань у 

Вінницькій області (Скаржники) подали Скаргу до органів розгляду скарг 

Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та  

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) аби розглянути 

питання, що стосуються пошкодження доріг і будинків, проблем з безпекою, 

пов'язані з рухом важких транспортних засобів по пошкодженим дорогам, 

перевищенням ними швидкості, загальним збільшенням використання доріг, 

і впливають на життя людей в результаті господарської діяльності Компанії 

"Миронівський хілбопродукт" (МХП, або Компанія). Омбудсмен радника з 

дотримання вимог МФК (САО) та Механізм розгляду скарг ЄБРР (PCM) 

ініціювали спільний процес діалогу між Скаржниками та Компанією, щоб 

відповісти на запитання Скаржників та вирішити їх проблеми. 

 

Сторони діалогу погодилися запросити зацікавлені та кваліфіковані команди 

експертів виразити свою зацікавленість в проведенні дослідження 

пошкодження доріг і будинків. 

 

Зацікавлені кандидати із необхідним рівнем досвіду проведення подібних 

досліджень запрошуються виразити свою зацікавленість, викладену 

документально, листом адресованим Роману Ковалю 

<roman.ipcg@gmail.com> до 17:00, 31-го жовтня, 2019 року, Український час. 

Цей запит на вираження зацікавленості від потенційних кандидатів не 

містить жодних заяв чи обіцянок відносно придбання роботи кандидата чи 

кандидатів. Таким чином, пропозиції від кандидатів не мають бути 

обтяжливим для них фінансово чи за складністю роботи. Сторони не несуть 

відповідальності за відшкодування будь-яких видатків, пов'язаних із 

підготовкою і подачею заявки із вираженням зацікавленості. 

 

Документ із викладенням пропозиції  

 

Заявка із вираженням зацікавленості має містити стислий виклад змісту і 

обсягу робіт, методологію і характеристику членів Команди, їх короткі 

резюме, а також запропонований проект бюджету, відповідно до Технічного 

завдання, що знаходяться в додатку. Документи мають бути подані двома 
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мовами – українською і англійською. Пропозиція із вираженням 

зацікавленості також може містити "додаткові цінні" пропозиції, які не було 

визначено в Технічному завданні. Обсяг пропозицій не має перевищувати 10 

сторінок. З отриманих заявок із вираженням зацікавленості Сторони складуть 

фінальний короткий список кандидатів, які будуть запрошені презентувати 

свою пропозицію особисто, або через відео конференцію, остаточний вибір 

буде зроблено із цих кандидатів. 

 

До відбору не допускаються експерти, які вже були колись залучені до 

планування, розробки чи виконання будь-яких робіт на МХП, CEE Bankwatch 

Network, ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія», ГО «Національний 

екологічний центр України», які вже працювали для них якимось іншим 

чином, і/чи вже зайняли чіткі позиції щодо будь-якої бізнес-діяльності MХП. 


