Критерії попередньої кваліфікації
(і) Досвід:


Контрагент має надати документарне підтвердження успішного досвіду реалізації
подібних угод (контрактів типу PEC (production enhancement contract - контракт зі
збільшення видобутку) та/або інших контрактів з розробки родовищ із прив’язкою до
ризику (risk-based service contracts) впродовж терміну не менше 3 років за останні 10
років; чи підтвердження наявності досвіду управління активами із середньорічним
рівнем видобутку природнього газу в розмірі понад 100 млн м3 (чи еквівалент в барелях
нафтового еквіваленту) на рік протягом 2016-2018рр.

(іі) Фінансові умови:


Контрагент має документально підтвердити готовність, в разі участі в тендері
(проходження попередньої кваліфікації), надати банківську гарантію в розмірі 1 млн
доларів США (чи еквівалент в гривні чи євро на дату подачі гарантії) для забезпечення
умов участі в тендері (підготування звіту із інтерпретації геологічної інформації);



Контрагент має документально підтвердити готовність, в разі перемоги в тендері, надати
банківську гарантію на забезпечення умов виконання 5% Мінімальної Програми Робіт
(яка становить орієнтовно 30-60 млн доларів США, в залежності від лоту).

(ііі) Умови щодо персоналу:


Контрагент має надати документарне підтвердження наявності в штаті Компанії
(залучених до роботи в Компанії на постійних засадах) досвідчених фахівців із основних
ключових функції (компетенцій) необхідних для реалізації проекту, а саме: геологія та
управління резервуарами (розробка родовищ), технологія розробки родовищ,
внутрішньосвердловинні роботи (капітальні ремонти свердловин, колтюбінг тощо),
буріння, гідравлічний розрив пласта, інтенсифікація тощо.

(іv) Репутація:


Відсутність відкритих судових процесів за порушення законодавства у сфері Охорони
праці та промислової безпеки.

АТ «Укргазвидобування» залишає за собою право відхилення будь-якого учасника в разі
виявлення будь-якої інформації, яка несе в собі ризики (економічні, технічні, репутаційні тощо)
при укладанні договору.
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Умови подачі документів


Для того, щоб бути допущеними до тендера в рамках попередньої кваліфікації,
зацікавлені Учасники мають до 1 червня 2019 року, 10:00, надіслати на електронну
адресу pec@ugv.com.ua пакет офіційних документів, які засвідчують відповідність
Учасника до зазначених вище критеріїв.



Під час проведення процедури попередньої кваліфікації усі документи, що готуються
Учасником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника можуть
мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений
українською мовою.



Якщо у складі документації для проведення попередньої кваліфікації надається
документ, що складений не на українській мові, Учасник повинен також надати переклад
цього документу на українську мову.



Переклад документів повинен бути завірений організацією, яка здійснювала переклад.



Відповідальність за достовірність перекладу несе Учасник.



У разі надання документу на іноземній мові без завіреного перекладу, даний документ не
береться до розгляду при проведенні кваліфікації Учасника.
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