Додаток ІІ
до тендерної документації

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ ТОРГІВ
Кваліфікаційні
критерії
1
1. Наявність
працівників відповідної
кваліфікації, які мають
необхідні знання та
досвід

Перелік документів, що подаються
Учасником торгів у складі пропозиції
2
1.1. Скан-копія з оригіналу або копії довідки учасника з
інформацією про:
1. Керівника проекту, який має:
щонайменше 5 років професійного досвіду з управління
проектами;
досвід надання консультаційних послуг з управління проектами,
зокрема, в якості керівника проекту як мінімум в 5 проектах, що
відповідають таким критеріям:
команда проекту – не менше 10 осіб;
тривалість проекту – не менше 6 місяців;
2. Старшого консультанта, який має:
досвід роботи у складі оператора газотранспортної системи, який
був належним чином сертифікований у відповідності із вимогами
Третього Енергетичного Пакета, на посаді, яка не нижче ніж
посада керівника, безпосередньо відповідального за здійснення
відокремлення діяльності з транспортування газу від вертикальноінтегрованої компанії, у тому числі на посаді керівника
проектного офісу або на посаді з аналогічними функціями і
відповідальністю;
або
досвід в якості ключового експерта або керівника проектної
команди, що надавала консультаційні послуги із супроводження
відокремлення діяльності з транспортування газу від вертикальноінтегрованої компанії для оператора газотранспортної системи з
країни Енергетичного Співтовариства, який, у результаті
зазначених послуг, був належним чином сертифікований у
відповідності із вимогами Третього Енергетичного Пакета.
3. Технічного експерта з досвідом роботи в операторі ГТС, що
функціонує відповідно до вимог Третього Енергетичного Пакета,
не менше 5 років на посаді технічного керівника, яка не нижча,
ніж посада керівника, який безпосередньо відповідає за технічні
питання відокремлення транспортування газу від вертикально
інтегрованої компанії і відповідає за технічні та операційні
функції, зокрема посада директора центрального диспетчерського
управління або головного інженера або посада з аналогічними
функціями та обов'язками.
4. ІТ-Експерта з досвідом роботи в операторі ГТС, що функціонує
відповідно до вимог Третього Енергетичного Пакета, не менше 5
років на посаді керівника ІТ, яка не нижча, ніж посада керівника,
який безпосередньо відповідає за відокремлення IT сервісів від
вертикально
інтегрованої
компанії-операторі
ГТС
і
відповідальний за оновлення ІТ-системи, зокрема посада
директора з ІТ або посада з аналогічними функціями та
обов'язками.
5. Команду проекту, щонайменше з 10 осіб, крім перерахованих
вище, яка відповідає наступним вимогам:
 досвід участі в проектах, пов'язаних із консультуванням з
питань управління та наданням послуг з управління
проектами (щонайменше 6 працівників, що будуть задіяні
в процесі виконання договору);







досвід
керування
консультаційними
проектами,
пов'язаними з розробкою та впровадженням стратегії
(щонайменше 2 працівники, що будуть задіяні в процесі
виконання договору);
щонайменше 2 працівники, що будуть задіяні в процесі
виконання договору, мають володіти сертифікатами PMP
(Project Management Professional) або CPM (Certified Project
Manager) або MPM (Master Project Manager) або PRINCE2
або CAPM (Certified Associate in Project Management),
виданими уповноваженими органами;
як мінімум 4 члени команди Учасника (але не менше 40%
від команди) повинні вільно володіти українською мовою
(в тому числі володіти технічною термінологією, що
стосується предмету закупівлі) та знаходитися в Україні.

Інформація щодо відповідності вимогам, визначеним в п.1.1
має бути представлена учасником за формою, наведеною нижче:

№

Опис досвіду
роботи в області
надання
ПІБ
аналогічних
експерта/
Назва
послуг
працівника,
проекту та
(назва проекту,
що буде
роль у
дати початкузадіяний в
ньому/Посад
кінця проекту,
процесі
а
кількість членів
виконання
команди, посаду
договору
та функціональні
обов'язки у
проекті тощо)

Освіта або
кваліфікація
працівника,
наявність
зазначених
вище
сертифікатів

Досвід участі у
проектах з
відокремлення
діяльності з
транспортуванн
я природного
газу відповідно
до вимог
Третього
енергетичного
пакета (назва
проекту, дати
початку-кінця
проекту, посаду
та функціональні
обов'язки у
проекті тощо)

Знан
ня
мов

1
2
…

-

-

-

-

1.2. Скан-копія/-ї з оригіналу/-ів та/або копії/-й листа/-ів
роботодавця (роботодавців) та/або замовника/-ів послуг, з
деталізованою інформацією (назва проекту, дата початку-кінця
проекту, кількість членів команди, посаду та функціональні
обов'язки у проекті тощо), для підтвердження досвіду осіб
зазначених учасником у довідці, яка надається на вимогу пункту
1.1. даного додатку.
1.3. Сканкопії з оригіналів або копій сертифікатів PMP (Project
Management Professional) або CPM (Certified Project Manager) або
MPM (Master Project Manager) або PRINCE2 або CAPM (Certified
Associate in Project Management) на осіб, які володіють такими
сертифікатами та зазначені учасником у довідці, яка надається на
вимогу пункту 1.1. даного додатку.
1.4. Скан-копія/-ї з оригіналу/-ів та/або копії/-й листа/-ів згоди (у
довільній формі) за підписом запропонованих членів команди
проекту (Керівника проекту, Старшого консультанта, експертів),
що підтверджують їх згоду брати особисту участь у наданні
послуг відповідно до предмету закупівлі, у разі, якщо вони не є
працівниками учасника або його афілійованих осіб, у тому числі
за межами України.
1.5. Скан-копія/-ї з оригіналу/-ів диплому/-ів (у т.ч. скан-копія/-ї
з оригіналу/-ів додатку/-ів до диплому/-ів) про отримання вищої
освіти в Україні або сертифікату/-ів або свідоцтва/-в, що
підтверджують володіння українською мовою, для осіб, які
володіють українською мовою та зазначені учасником у довідці,
яка надається на вимогу пункту 1.1. даного додатку.

2. Наявність
документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічного
договору

2.1. Скан-копія з оригіналу або копії довідки учасника, про
виконання аналогічного/-их договору/-ів з надання послуг з
реалізації проектів відокремлення діяльності з транспортування
природного газу відповідно до вимог Третього Енергетичного
Пакета країнах Енергетичного Співтовариства (завершений
проект або проекти) або надання консультаційних послуг з
управління або супроводження зазначених вище проектів
(завершений проект або проекти) за формою, наведеною нижче:
№

Предмет
договору,
короткий
опис послуг,
що
надавалися

Країна

Назва контрагента, якому
надавались послуги, та
контакти представника
контрагента, який може
підтвердити надану
Учасником інформацію

Дата початку
– дата
завершення
проекту

2.2. Скан-копія/-ї з оригіналу/-ів або копії/-й листа/-ів відгуку/-ів
про виконання учасником договору/-ів, зазначених учасником у
довідці, яка надається на вимогу пункту 2.1. даного додатку.
У разі зазначення учасником у довідці про виконання аналогічного/-их
договору/-ів, інформації про виконання договору/-ів більш ніж для одного
контрагента, вимагається надання відгуків від усіх контрагентів, що
зазначені учасником у вищезазначеній довідці.

