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Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі КП «ГВП») має намір використати кошти кредиту Північної екологічної фінансової 
корпорації (NEFCO) , гранту Норвезько-Української Ініціативи з Енергоефективності (NUEE) та 
фінансування КП «ГВП» на реалізацію проекту «Капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів та 
систем опалення у громадських будівлях м. Києва”. Запропонований Проект має загальний бюджет 7,2 
млн. Євро та вимагатиме закупівлю таких товарів, робіт та послуг: 

- розробку проектної документації для капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів та 
капітального ремонту  систем опалення у громадських будівлях м. Києва; 

- поставку обладнання на виконання робіт для капітального ремонту індивідуальних теплових 
пунктів та капітального ремонту систем опалення у громадських  будівлях  м. Києва. 

Очікується, що тендери на зазначені вище контракти розпочнуться у ІІ кварталі 2020 року. 

Контракти, що фінансуються за рахунок кредиту від NEFCO та гранту від NUEE, підпадають під дію Правил 
закупівель NEFCO, розміщених на веб-сайті www.nefco.org у розділі Закупівлі. 

Тендери для фінансування контрактів за рахунок кредиту NEFCO та грантових коштів від NUEE, будуть 
відкриті для фірм будь-якої країни. Кошти кредиту та гранту не будуть використані для будь-яких 
платежів особам чи організаціям або для будь-якого імпорту товарів, якщо такий платіж чи імпорт 
заборонено рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятим відповідно до глави VII 
Статуту Організації Об'єднаних Націй або за законом країни-покупця. 

Зацікавленим постачальникам / підрядникам слід звертатися до: 

КП «ГВП» 
До уваги: Валентина Скляренко (Начальник сектору публічних закупівель) 
Адреса: вул. Б. Хмельницького, 3А, 
Місто: м. Київ 
Поштовий код: 01601 
Країна: Україна 
Тел.: +038 044 234 54 10 

Ел.адреса: sklyar-min@i.ua 
  

http://www.nefco.org/



