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UA1-2022-1867 UA1-2022-1867 

  
Call for Expression of Interest for work execution on 
reconstruction and new construction of public and housing 
facilities as well as engineering infrastructure of Ukraine 

Запит на вираження зацікавленості у виконанні робіт з 
відновлення та будівництва об’єктів громадського та житлового 
призначення, а також інженерної інфраструктури України 

  
Information Bulletin No. 2 Інформаційний бюлетень №2 

  
10 May 2022 10 травня 2022 
  
IOM, Mission in Ukraine, now posts this Informational Bulletin 
with clarifications regarding the Call: 

МОМ, Представництво в Україні, публікує даний Інформаційний 
бюлетень з наданням роз’яснень стосовно Запиту: 

  
Question No.1: Запитання №1: 

Should the document "ANNEX A: STANDARD FORMS" be 
submitted in any form? Because the provided file "UA1-2022-
1867_ EoI_Instructions.pdf" contains only this name, without 
any additional information. 

Документ "ANNEX A: STANDARD FORMS" подається у довільній 
формі? Так як наданий файл "UA1-2022-1867_ 
EoI_Instructions.pdf" містить лише цю назву, без будь якої 
додаткової інформації. 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
Annex A includes a Cover Letter, Form 1 - VENDOR 
INFORMATION SHEET and Form 2 - BIDDER QUALIFICATION 
INFORMATION, which are provided separately. 

Annex A включає в себе Супровідний Лист, Форму-1 – 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ПОСТАЧАЛЬНИКА та Форму-2 – 
КВАЛІФІКАЦІЙНА ФОРМА ЗАЯВНИКА, які надано окремо. 

  
Question No.2: Запитання №2: 
Company profile, including the history of the organization, 
confirmation of authority and qualifications, is it a presentation 
of the company or something else? 

Профіль компанії, включаючи історію організації, підтвердження 
повноважень та кваліфікації, це мається на увазі презентація 
компанії чи щось інше? 

  
IOM answer: Відповідь МОМ: 
Company presentations will be sufficient. Презентації компанії буде достатньо. 
  
Question No.3: Запитання №3: 
Form 1 requires: "List of Relevant Projects According to 
Contract Value. Include at least 1 on-going project. (Use 
additional sheet if necessary). / Перелік поточних  проектів. 
Включити принаймні 1 поточний прект  (Використовувати 
додатковий аркуш, якщо потрібно)." 
In Form 1, we have to provide only projects being performed at 
the moment.  
Form 2 requires: "1.3 Work of a similar nature and volume 
performed over the last three years. List details below: / 
Роботи, що за характером і складністю є еквівалентними 
Роботам в рамках даного запиту, виконані за останні 3 роки. 
Перерахуйте деталі нижче"  
In Form 1, we have to provide only projects being performed at 
the moment. 
In Form 2, we have to provide "work of a similar nature" under 
the projects that have already been finished.  
Do we understand it right?  
 

Форма 1 вимагає: "List of Relevant Projects According to Contract 
Value. Include at least 1 on-going project. (Use additional sheet if 
necessary). / Перелік поточних  проектів. Включити принаймні 1 
поточний прект  (Використовувати додатковий аркуш, якщо 
потрібно)." 
У Формі 1 ми повинні вказати лише проекти, які виконуються на 
даний момент. 
Форма 2 вимагає: "1.3 Work of a similar nature and volume 
performed over the last three years. List details below: / Роботи, що 
за характером і складністю є еквівалентними Роботам в рамках 
даного запиту, виконані за останні 3 роки. Перерахуйте деталі 
нижче"  
У формі 1 ми повинні вказати лише проекти, які виконуються на 
даний момент. 
У формі 2 ми маємо надати «роботи подібного характеру» за 
проектами, які вже завершені. 
Чи правильно ми це розуміємо? 

  



 

2 

 

IOM answer: Відповідь МОМ: 
Yes. The on-going projects to be indicated in the Form-1. The 
projects completed for the last three years to be indicated in the 
Form-2.   

Так. Поточні проєкти, тобто, ті, які наразі виконуються, 
вказуються у Формі -1. Завершені проєкти за останні три роки 
вказуються у Формі – 2.  

  
  
With best regards, З повагою, 
Procurement department  Відділ Закупівель 
 
 


