Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м. Чернівцях
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОЧІКУВАНІ ЗАКУПІВЛІ
Назва проекту: Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м.
Чернівцях
Країна: Україна
Діловий сектор: Енергоефективність
Джерело

фінансування:

Північна

екологічна

фінансова

корпорація

(НЕФКО), місто Чернівці, Е5P*
Тип контракту: Роботи, товари та послуги
Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлі
Дата публікації : 01 березня 2021 року
Дата закриття: 28 лютого 2022 року в 23:59, за Київським часом
Дане Загальне оголошення про закупівлі є оновленням Загальних
оголошень про закупівлі, які були опубліковані на веб-сайті НЕФКО у
розділі Повідомлення про закупівлі (https://www.nefco.org/procurements/) 01
березня 2017 року та 01 березня 2020 року.
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради планує продовжити
оголошення конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг
передбачених проектом «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у
місті Чернівці».
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради через департамент
містобудівного комплексу та земельних відносин як головного розпорядника
коштів, має намір використати кредитні кошти, що надаються Північною
екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), власний внесок з боку міста
Чернівці та грантові кошти, що надаються Фондом Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5P) для наступних робіт,
товарів та послуг.
Проект реалізовується на виконання рішення Чернівецької міської
ради від 17 травня 2016 року №198 «Про залучення кредиту NEFCO для
фінансування інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях
бюджетної сфери у м. Чернівцях»». В рамках реалізації проекту у 2021 році
буде проведено закупівлю контрактів, загальною сумою близько 36,65 млн.
грн. (1,07 млн. Євро), на виконання наступних заходів з енергоефективності:
– термомодернізація будівель бюджетної сфери;
– часткова заміна вікон та вхідних дверей;
– часткова заміна кухонних плит;
– часткова заміна ламп розжарювання на світлодіодні (LED) лампи;
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– реконструкція систем опалення;
– балансування систем опалення;
– встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів з
кліматичним і добовим управлінням температурним режимом;
– встановлення локальних систем вентиляції з регенерацією тепла.
Технічна допомога на впровадження проекту забезпечується за
рахунок фінансової допомоги від Швеції.
За додатковою інформацією звертатися до:
Відділ з питань державних
закупівель Чернівецької міської
ради:
Воробець Оксана - начальник відділу
58000, Україна, м. Чернівці
Центральна площа, 1
тел./факс: +38 (0372) 524314
E-mail: tender.rada.cv@email.ua

Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин
Чернівецької міської ради:
Гузак Дмитро - керівник групи з
реалізації інвестиційного проекту
відділу технагляду за об’єктами
капітального будівництва
58000, Україна, м. Чернівці
вул. Б. Хмельницького, 64А
тел.: +38 (0372) 527265
тел./факс: +38 (0372) 520658
E-mail: dmbkzv@ukr.net

*Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології (E5P) – це багатосторонній
донорський фонд у 180 млн євро, який управляється ЄБРР та призначений для сприяння інвестиціям в
енергоефективність в Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд був створений за ініціативою уряду
Швеції під час її головування у Європейському Союзі у 2009 році. Фонд E5P доповнює кредити для
підвищення енергоефективності, що надаються такими фінансовими установами, як Європейський банк
реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, німецький державний банк розвитку KfW,
НЕФКО і Група Світового банку. Вкладниками E5P є ЄС та США, а також Данія, Естонія, Фінляндія,
Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

