
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST   
REF.: UA1-2020-1775 

 
PROJECT: IDP HOUSING 

 
SUBJECT: PREQUALIFICATION OF PARTICIPANTS FOR TENDER 
FOR DEVELOPMENT OF A COMPLETE DESIGN 
DOCUMENTATION FOR IDP HOUSING PROJECT (BUILDING OF 
RESIDENTIAL HOUSES IN KRAMATORSK AND 
SIEVIERODONETSK) 
 
International Organization for Migration (IOM) is the leading 
inter-governmental organization in the field of migration and 
works closely with governmental, intergovernmental and non-
governmental partners to ensure the orderly and humane 
management of migration, to promote international 
cooperation on migration issues, to assist in the search for 
practical solutions to migration problems and to provide 
humanitarian assistance to migrants in need, including 
refugees and internally displaced people.  
 
IOM Ukraine implements 60-month project in selected cities 
of Donetsk and Luhansk regions – Kramatorsk and 
Sievierodonetsk, which aim is to provide a surplus to 
affordable, modern and energy efficient housing stock making 
it available for accommodation by vulnerable categories 
among internally displaced persons (IDPs) and locals. 
 
Thus, IOM intends to implement housing project by building 
of approximately 700 apartments in total in the both regions, 
or approximately 45,000 m2 of living area (net surface). 
Therefore, prequalified Applicants will further be invited to 
participate in a tender for development of the complete 
design documentation for residential houses as described 
above. 
 
In the framework of the IDP Housing Project, IOM invites 
Expression of Interest (hereinafter – “EoI”) from suitable 
qualified and experienced Consultants/Design bureaus  to 
express their interest for providing all necessary services for 
making of complete and detailed engineering design for 
construction of multi accommodations buildings, prepare 
relevant tender documentation and assist in technical 
evaluation of submitted bids for the construction contracts.  
 
 
The comprehensive instructions for interested Applicants 
and standard forms may be downloaded at a link: 
http://ukraine.iom.int/ua/node/3248 
  
Applicants shall submit the sealed envelopes containing the 
EoI submissions either by registered post or hand delivery, 
latest by 16:00 (EEST) on 18 September 2020. The sealed 
envelopes shall be clearly marked as follows: 
 
EXPRESSION OF INTEREST – IDP HOUSING PROJECT 
Ref. No. UA1-2020-1775  
APPLICANT:     

ЗАПИТ НА ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 
UA1-2020-1775 
 
ПРОЕКТ: ЖИТЛО ДЛЯ ВПО 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕКВАЛІФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ДЛЯ ТЕНДЕРУ НА 
РОЗРОБКУ ПОВНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУ 
ЖИТЛО ДЛЯ ВПН (ПОБУДОВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У 
м. КРАМАТОРСЬК ТА м. СЄВЄРОДОНЕЦЬК) 
 
 
Міжнародна організація з міграції (МОМ) є провідною 
міжурядовою організацією у сфері міграції, що тісно співпрацює 
з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами для 
забезпечення впорядкованого та гуманного управління 
міграцією, сприяння міжнародному співробітництву з питань 
міграції, допомагати в пошуку практичних рішень міграційних 
проблем та надавати гуманітарну допомогу мігрантам, що її  
потребують, включаючи біженців та внутрішньо переміщених 
людей. 
 
МОМ Україна реалізує 60-місячний проект у вибраних містах 
Донецької та Луганської областей – м. Краматорськ та 
м. Сєвєродонецьк, мета якого – забезпечити наявність 
доступного, сучасного та енергоефективного житлового фонду, 
зробивши його доступним для проживання вразливих категорій 
серед внутрішньо-переміщених  осіб (ВПО) та місцевих жителів. 
 
Відповідно, МОМ має намір реалізувати житловий проект, 
побудувавши приблизно 700 квартир в обох регіонах, або 
приблизно 45,000 м2 житлової площі (корисна площа). Таким 
чином, попередньо кваліфіковані Заявники будуть запрошені 
взяти участь у тендері на розробку повної проектної 
документації на житлові будинки, як описано вище. 
 
 
В рамках житлового проекту для ВПО МОМ запрошує до 
вираження зацікавленості (надалі – «ВЗ») з боку відповідних 
кваліфікованих та досвідчених консультантів/проектних бюро, з 
ціллю підтвердження зацікавленості у наданні всіх необхідних 
послуг розробки повного та детального інженерного проекту 
для будівництва багатоквартирних будинків, підготовки 
відповідної тендерної документації та наданні допомоги у 
технічній оцінці поданих заявок на виконання будівельних 
робіт. 
 
Вичерпні інструкції для зацікавлених Заявників та стандартні 
форми можна завантажити за посиланням 
http://ukraine.iom.int/ua/node/3249  
 
Заявники подають запечатані конверти, що містять подання EoI, 
або зареєстрованою поштою, або вручну, не пізніше 
16:00 (EEST) 18 вересня 2020 року. Запечатані конверти повинні 
бути чітко позначені наступним чином: 
 
ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ – ПРОЕКТ ЖИТЛО ДЛЯ ВПО 
№ UA1-2020-1775 
ЗАЯВНИК:        

http://ukraine.iom.int/ua/node/3248
http://ukraine.iom.int/ua/node/3249


  
 and addressed to:  

International Organization for Migration, Mission in Ukraine 
Procurement Unit  
8 Mykhailivska Str., Kyiv, 01001, Ukraine. 
 
Along with submitting of the EoI originals the Applicants shall 
deposit electronic version of all the EoI documents (signed and 
stamped scan copies) on any open filesharing hosting (One 
Drive, Google Drive, Dropbox, etc.) and shall send a direct link 
for a documents package downloading (this link shall not 
require registration or authorization) on e-mail 
iomkievtenders@iom.int , not later than the due date 
specified.  
The subject line of the letter shall be as follows: 
UA1-2020-1775 - Applicant’s name - Expression of Interest 
 
 
Interested Applicants may address any queries related to this 
Call in writing (in English or Ukrainian) on email 
iomkievtenders@iom.int, specifying in the subject line: 
UA1-2020-1775 - Applicant’s company name - Request for 
clarification 
 
This Call for EoI does not constitute a solicitation. Thus, 
submitting a reply to this Call for EoI does not automatically 
guarantee that an Applicant will be considered for receipt of 
the solicitation when issued. EoI’s will be reviewed based on 
core technical competencies, proven experience, financial 
capacity, registration with the government authorities and 
outcome of reference check; procurement of services will be 
governed by the rules and regulations of IOM. 
 
 
IOM reserves the right to reject any or all EoI’s submitted, or 
to cancel the Call any time and without assigning any reasons 
thereof, without thereby incurring any liability to the affected 
Applicants. 
 

 
та надіслані за адресою: 
Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні 
Відділ закупівель 
вул. Михайлівська 8, м. Київ, 01001, Україна. 
 
Разом із поданням оригіналів документів ВЗ Заявники мають 
розмістити електронні версії усіх документів ВЗ (скна-копії із 
підписом та печаткою) на будь-якому відкритому сервісі 
файлового обміну (One Drive, Google Drive, Dropbox тощо) та 
надіслати пряме посилання для завантаження пакету 
документів (посилання не має вимагати авторизації або 
реєстрації) на електронну адресу iomkievtenders@iom.int, не 
пізніше вказаного кінцевого строку подання. 
У темі листа необхідно вказати: 
UA1-2020-1775 - Найменування Заявника - Вираження 
зацікавленості 
 
Зацікавлені Заявники можуть звертатись із будь-якими 
запитами, пов'язаними з цим Запитом, у письмовій формі 
(англійською чи українською) електронною поштою 
iomkievtenders@iom.int, вказавши в темі: 
UA1-2020-1775 - Найменування Заявника - запит роз'яснення 
 
Цей Запит до Вираження Зацікавленості не є запрошенням до 
участі у тендері. Таким чином, подання відповіді на цей Запит 
до Вираження Зацікавленості не гарантує автоматично, що 
Заявник отримає відповідне запрошення до участі у тендері. ВЗ 
будуть розглянуті на предмет основі основних технічних 
компетенцій, перевіреного досвіду, фінансових можливостей, 
реєстрації в державних органах та результатів перевірки 
загальної перевірки; закупівля послуг регулюється правилами та 
нормативами МОМ.  
 
МОМ залишає за собою право відхилити будь-яку або всі подані 
ВЗ або скасувати Запит у будь-який час та не призначати жодних 
причин, та не несучи жодної відповідальності перед 
Заявниками. 
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