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Запрошення до тендеру - Департамент енергетики, енергозбереження та 
запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради 
 
 
Посилання на закупівлю: «Індивідуальні теплові пункти - Миколаїв, Миколаївська 
область». 
Країна: Україна 
Джерела фінансування: Північна екологічні фінансова корпорація  (NEFCO) та 
Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) 
 
 
Дата оголошення: 2021-04-09 
Кінцевий термін підтвердження учасниками тендерів: 2021-04-23 
Кінцевий термін звернення за роз’ясненнями: 2021-05-06 
Кінцевий термін подання пропозицій: 2021-05-27, 10.00 за місцевим часом 
Відкриття тендеру: 2021-05-27, 10.00 за місцевим часом 
 
 
Це запрошення взяти участь у тендері відповідає загальній інформації про закупівлі в 
рамках DemoUkrainaDH, доступній на сайті https://dh-ukraine.nefco.org/procurement/ 
 
Замовник: 
 
Департамент енергетики, енергоефективності та запровадження інноваційних технологій 
Адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 
Рег. номер: 41210490 
Організація проекту протягом тендерного періоду складатиметься з працівників 
Замовника за допомогою консультантів з ÅF-Industry AB, Швеція, включаючи місцевого 
консультанта SEC Biomass, Україна. 
 
Проект: 
 
Замовник має намір закупити, встановити та ввести в експлуатацію нове обладнання 
індивідуальних теплових підстанцій (ІТП) - у прямому перекладі на українську - 
індивідуальні теплові пункти (ІТП) та опціонально також провести закупівлю і 
встановлення системи дистанційного управління і контролю SCADA. Контракт включає 
постачання обладнання та матеріалів, авторський нагляд за монтажем, введення в 
експлуатацію обладнання та проведення навчання персоналу Замовника, а також 
підтримку Замовника у підготовці проектної документації. Основною частиною обсягу 
постачання є: 
 
• Тридцять чотири (34) індивідуальні теплові пункти (ІТП) 

Процедури проведення тендеру та підписання контракту: 

Для виплат за контрактом, по якому проводиться даний тендер, Замовник має намір 
використати кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) та грант 
Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва та розвитку (Sida), які 
адмініструє NEFCO. 
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Замовник запрошує потенційних підрядників подати запечатані тендерні пропозиції по 
цьому контракту, який фінансується за рахунок кредиту та гранту. Замовник запрошує 
подати запечатані тендерні пропозиції від підрядників щодо цього контракту який буде 
фінансуватись за рахунок кредиту та гранту. 
Контракт буде контрактом на поставку з додатковими послугами на основі Orgalime S 
2012 та S 2012 S для Служб нагляду. Період реалізації проекту - липень - грудень 2021 р. 
з передбачуваним введенням в експлуатацію якомога швидше після початку 
опалювального сезону 2021р. 

Процедура тендеру та контракт підпорядковуватимуться Керівним принципам закупівель 
НЕФКО, які відповідають міжнародно визнаній практиці, що застосовується 
міжнародними фінансовими організаціями (МФО). Тендер є відкритим для фірм з будь-
якої країни за умови, що фірма не має права на участь або забороняє торгувати відповідно 
до національного чи міжнародного права або підлягає санкціям, накладеним 
Європейським Союзом або Радою Безпеки ООН. 

Учасник тендеру повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям, детально 
описаним у Тендерній документації: 

• протягом останніх 3 років мати щонайменше 7 проектів із постачання ІТП; 

• мати середньорічний оборот щонайменше 1 мільйон євро протягом останніх 3 років; 

• мати доступну сервісну організацію в Україні. 

Оцінювання тендеру, крім тендерної ціни, включатиме оцінку пропонованих установок 
та обладнання та відповідність цілям DemoUkrainaDH як демонстраційного проекту. 

Контактна особа: 
Запитайте повне тендерне досьє у Замовника за наступною адресою: 
Глеб Карабут 
+380506136212 
Електронна адреса:   glebkarabut2016@gmail.com  
 
Тендерне досьє буде надсилатись лише електронною поштою. Посилання та пароль на 
закритий розділ для учасників торгів на веб-сайті DemoUkrainaDH, https://dh-
ukraine.nefco.org/demoukrainedh/ , будуть надані разом із тендерною документацією. 
 


