
Закупівлі 

Шановні панове! 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», яка забезпечує 

реалізацію Проекту «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» (МАДЕМ), 

що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за Договором про 

співпрацю між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Всеукраїнською 

благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» №AID-121-A-13-00002 від 

1 червня 2013 р., оголошує конкурс на вибір генерального підрядника щодо виконання 

комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва і пуску в експлуатацію котельні по 

пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород (ІІ черга будівництва).  

Друга черга будівництва котельні передбачає встановлення котла типу КОМКОНТ СН 

90, тепловою потужністю 1.0 МВт, на твердому біопаливі, в комплекті з системами 

паливоподачі і золовидалення та будівництво витратного складу палива і димової труби.  

Також передбачається виконання супутніх робіт, необхідних для роботи котельні, 

влаштування системи хімводоочистки, заміна насосів та ін. Роботи за другою чергою 

вважатимуться виконаними у повному обсязі після завершення пусконалагоджувальних 

робіт, запуску твердопаливного котла в експлуатацію та виходу котла на проектну 

потужність. Роботи вважаються закінченими після підписання акту виконаних робіт 

відповідно до чинного законодавства. 

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до Інституту 

місцевого розвитку не пізніше 17:00 22 квітня 2015 р. 

Запрошення до подання пропозиції №МАДЕМ-23-2015, що додається, містить усю 

інформацію, необхідну для підготовки та подання пропозиції. 

http://www.agroinvest.org.ua/files/RP_uploads/RFP_AGRO-SC13-3B-035_Vegetable%20Storage_Final_ukr.doc
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Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород 
 

06 квітня 2015 року 

Шановні Пані та Панове! 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», яка забезпечує 

реалізацію Проекту «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» (МАДЕМ), що 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за Договором про 

співпрацю між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Всеукраїнською 

благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» №AID-121-A-13-00002 від 

1 червня 2013р., оголошує конкурс на вибір генерального підрядника щодо виконання 

комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва і пуску в експлуатацію 

котельні по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород (ІІ черга будівництва).  
 

Вибір генерального підрядника відбувається для забезпечення робіт, пов'язаних з 

реалізацією другого етапу реконструкції котельні, при якому необхідно виконати 

будівельно-монтажні роботи по твердопаливній частині котельні.  

 

Другій етап передбачає установку твердопаливного котла типу КОМКОНТ СН 90, 

потужністю 1.0 МВт в комплекті з системами подачі палива, золовидалення, відводу 

продуктів згоряння через димову трубу і будівництво витратного складу, прибудованого 

до котельні. Крім того, другою чергою передбачається заміна застарілого насосного 

обладнання і роботи по оздобленню будівлі котельні.  

 

Роботи за другим етапом вважатимуться виконаними у повному обсязі після завершення 

пусконалагоджувальних робіт та запуску твердопаливного котла в експлуатацію. 

Будівельно-монтажні роботи повинні бути виконані відповідно до проекту, а також вимог 

нормативної документації. Виконавець гарантує якість і своєчасність проведених робіт і 

зобов’язується усунути зауваження, які можуть надходити в ході проведення авторського 

та технічного нагляду. Перелік основних робіт по даній пропозиції подається у таблиці у 

Розділі 2.3. 

 

Генеральний підрядник повинен мати ліцензію на виконання будівельно-монтажних робіт, 

достатній досвід у виконанні аналогічних робіт і відповідне технічне оснащення. 

 

Метою Проекту МАДЕМ є розробка життєздатних рішень для використання місцевих 

альтернативних джерел енергії (біомаси) у Миргородському районі Полтавської області в 

умовах ринкових відносин та особливостей екологічних вимог до довкілля при 

застосуванні твердого палива. Виконання завдань Проекту МАДЕМ дозволить замістити 

імпортований природний газ енергією із відновлюваних джерел, що дозволить зменшити 

вартість вироблення енергії і витрат природного газу. В рамках Проекту МАДЕМ 

передбачається реалізація системного підходу до переходу від традиційної системи 

централізованого теплопостачання з використанням природного газу до сучасної та 

ефективної системи, що передбачає використання доступних місцевих видів палива їх 

заготовку, транспортування і зберігання. 

 

Реалізація Проекту МАДЕМ дозволить протестувати пілотні інструменти для 

використання біомаси у міських системах теплопостачання та поширити цей досвід на 

ІНСТИТУТ 

МІСЦЕВОГО 

РОЗВИТКУ 



 3 

інші районні центри України. Мета та завдання Проекту МАДЕМ повністю відповідають 

пріоритетам Національної енергетичної стратегії України до 2030 року, особливо 

стосовно енергозбереження та зменшення споживання природного газу через 

використання альтернативних джерел енергії, захист навколишнього середовища через 

зменшення викидів парникових газів і, як наслідок, залучення додаткових ресурсів через 

механізми Кіотського протоколу. 

 

Проект МАДЕМ передбачає виконання наступних завдань: 

 

1. Покращення правової та регуляторної бази для реалізації проектів з використанням 

біомаси у Миргородському районі Полтавської області. 

2. Створення інфраструктури для збирання, переробки та зберігання біомаси в 

регіоні. 

3. Організація виробництва енергії з біомаси у м. Миргороді. 

4. Створення умов для виробництва біомаси в рамках державно-приватного 

партнерства в регіоні. 

5. Підготовка інвестиційного проекту з виробництва біомаси: мережа установок для 

спалювання біомаси у Миргородському районі. 

 

Очікувані результати Проекту МАДЕМ: 

 

1. Потенційні учасники ринку біопалива мобілізовані та організовані для 

використання біомаси для виробництва теплової енергії. 

2. Створена інфраструктура для використання біомаси малими та середніми 

підприємствами в регіоні. 

3. Підготовлений та реалізований пілотний проект з виробництва біопалива для 

виробництва теплової енергії з місцевої біомаси. 

4. Підготовлена система публічно-приватних партнерств для інвесторів у 

виробництво енергії з біомаси. 

5. Створені умови для запровадження мережі біопаливних установок в регіоні та 

заміщення природного газу поновлюваними джерелами енергії. 

6. Зацікавлені сторони інформовані та отримали доступ до кращих практик 

використання місцевої біомаси для виробництва теплової енергії. 

 

Термін подання пропозицій 
 

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до Інституту 

місцевого розвитку не пізніше 17:00 22 квітня 2015 р. 

 

Оголошення результатів 

 

Очікувана дата оголошення результатів закупівлі робіт – 24 квітня 2015 р. Запрошення до 

подання пропозиції, що додається, містить всю інформацію, необхідну для підготовки та 

подання пропозиції. 

 

Будь-ласка, зверніть увагу на наступне!  
 

Обрана організація (компанія) повинна бути готовою та мати бажання пройти 

процедуру звільнення від податку на додану вартість відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 грудня 2011р. №1301 «Про внесення змін до Порядку залучення 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», відповідно до Угоди 
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між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-

економічне співробітництво від 7 травня 1992 року». 

 

У разі наявності в такої організації (компанії) пільг з оплати ПДВ, вона має надати 

посилання на норми законодавства, що стосуються таких пільг, або свідоцтва, які б 

засвідчували ці пільги. 

 

Інститут місцевого розвитку очікує на плідну співпрацю із Виконавцем з метою надання 

дієвої підтримки сектору комунальної теплоенергетики та розвитку альтернативних 

джерел енергії в Полтавській області. Сподіваємося, що Ви знайдете можливість подати 

пропозицію для участі у конкурсі на закупівлю робіт. 

 

 

Щиро Ваш, 

 

 

 

 

 

Руслан Тормосов, 

Виконавчий директор 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» 
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ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 

№МАДЕМ-23-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 

З РЕКОНСТРУКЦІЇ І ПУСКУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЕЛЬНІ ПО 

ПРОВ. СПАРТАКІВСЬКИЙ, 8 У М. МИРГОРОД (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) 

 

 

 

 

 

 

Виконавець Проекту «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»: 

ВБО «Інститут місцевого розвитку» 

 

 

 

 

Київ, Україна 

2015 

 

 

 

Проект МАДЕМ фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Договір про співпрацю №AID-121-А-13-00002 
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РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

1.1 Вступ 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (ІМР), яка забезпечує 

реалізацію Проекту «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» (МАДЕМ), що 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за Договором про 

співпрацю між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Всеукраїнською 

благодійною організацією «Інститут місцевого розвитку» №AID-121-A-13-00002 від 

1 червня 2013р., оголошує конкурс на вибір генерального підрядника щодо виконання 

комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції і пуску в експлуатацію 

котельні по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород (ІІ черга будівництва).  

Вибір генерального підрядника відбувається для забезпечення робіт, пов'язаних з 

реалізацією другого етапу реконструкції котельні, при якому необхідно виконати 

монтажні роботи із встановлення твердопаливного котла типу КОМКОНТ СН 90, 

потужністю 1.0 МВт, в комплекті з системами подачі палива, золовидалення, відводу 

продуктів згоряння через димову трубу і будівництвом витратного складу. Крім того, 

другою чергою передбачається заміна застарілого насосного обладнання і роботи по 

оздобленню будівлі котельні.  

Роботи за другим етапом вважатимуться виконаними у повному обсязі після завершення 

пусконалагоджувальних робіт та запуску котла в експлуатацію. 

Організації (компанії), чию пропозицію ІМР визнає найбільш відповідною потребам 

Проекту МАДЕМ, буде запропоновано укласти договір з фіксованою ціною (Договір про 

виконання робіт - надалі «Договір»). Від такої організації (компанії) (надалі - Виконавець) 

вимагатиметься дотримання вимог Договору. 

У Договорі з фіксованою ціною зазначаються результати роботи або кінцевий продукт, 

який має бути створений Виконавцем. Ціна Договору є фіксованою і не підлягає 

коригуванню в процесі виконання робіт. Оплата проводиться за кінцеві продукти. 

Виконавець несе повну відповідальність і повинен звітувати за кінцевий продукт. Під час 

конкурсу вимагається адекватна цінова конкуренція і обґрунтування цінової пропозиції.  

Організації (компанії) запрошуються до подання пропозицій відповідно до вимог Розділу І 

«Інструкції щодо подання пропозицій». 

Розділ І «Інструкції щодо подання пропозицій» не є частиною договору. Метою цього 

розділу є допомога у підготовці пропозицій. 

Оціночна інвестиційна вартість будівельно-монтажних робіт за Договором – 

2542,848 тис. грн, без ПДВ (без врахування витрат на виконання режимних і 

пусконалагоджувальних робіт, а також понаднормативних витрат на відрядження). 

Загальна кошторисна вартість робіт становить 3 669 533,00 грн. До інвестиційного 

кошторису включені витрати на відрядження у розмірі 30 грн. за добу. 

 

 

 

 



 8 

Техніко-економічні показники проектно-кошторисної документації проекту з 

реконструкції котельні по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород (ІІ черга будівництва) 

наведено у таблиці нижче: 

Техніко-економічні показники проектно-кошторисної документації проекту з 

реконструкції котельні по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород (ІІ черга 

будівництва) 

 

Показники Од. виміру Кількість 

1. Характер будівництва 
Реконструкція 

2. Площа земельної ділянки 
м² 1727,0 

3. Площа забудови (існуюча) 
м² 273,9 

4. Об'єм приміщень по зовнішніх обмірах 
м³ 1350,0 

5. Кількість твердопаливних котлів, що 

встановлюватимуться 
шт. 1 

6. Вироблення теплової енергії твердопаливним 

котлом 
МВт·год/рік 5525 

7. Тривалість будівництва (нормативна) другої 

черги 
міс. 3,0 

8. Потреба в твердому паливі 
т/рік 1832 

9. Потреба у воді природної якості 
м³/рік 8500 

10. Потреба в електроенергії 
тис. кВт·год/рік 86.0 

Хоча оціночна вартість робіт визначена, організації (компанії) повинні запропонувати 

ціни, які вони вважають реалістичними і обґрунтованими для виконання роботи, описаної 

в їхній пропозиції. Найбільш ефективний підхід для досягнення очікуваних результатів 

заохочується. Договір буде укладений організацією (компанією), у пропозиції якої 

представлене найкраще співвідношення технічних і вартісних факторів. 

Запрошення до подання пропозиції не означає взяття Проектом МАДЕМ будь-яких 

зобов’язань, у тому числі зобов’язань щодо відшкодування будь-яких витрат, пов’язаних з 

підготовкою і поданням пропозицій. ІМР залишає за собою право утриматись від 

доручення відібраній в результаті розгляду пропозицій організації (компанії) виконання 

завдань у межах будь-якої частини обсягу робіт згідно із запропонованим бюджетом (див. 

Додаток Б). 

Терміни, зазначені у Запрошенні до подання пропозицій, відповідають календарним дням, 

якщо не зазначено іншого. 

1.2 Вимоги щодо звільнення від сплати ПДВ 

Обрана організація (компанія) повинна бути готовою та мати бажання пройти процедуру 

звільнення від податку на додану вартість відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 7 грудня 2011 р. №1301 «Про внесення змін до Порядку залучення 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», відповідно до Угоди між 

Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-

економічне співробітництво від 7 травня 1992 року». 
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У разі наявності в учасника конкурсу пільг зі сплати ПДВ, просимо надати посилання на 

норми законодавства, що стосуються таких пільг, або свідоцтва, які б засвідчували 

наявність цих пільг. 

1.3 Подання пропозиції 

Дане Запрошення до подання пропозицій (ЗПП) є відкритим, як вказано у розділі І 

«Інструкції щодо подання пропозицій» ЗПП. 

Після завантаження даного ЗПП з сайту ІМР www.mdi.org.ua зацікавлені організації 

(компанії) повинні надіслати інформаційний лист про наміри взяти участь у даному 

відборі виконавця (у довільній формі) на електронну адресу ІМР: tender@mdi.org.ua. 

Пропозиції, подані організаціями (компаніями), які не надіслали такого інформаційного 

листа, не будуть відхилятись, проте такі організації (компанії) несуть усі ризики, пов'язані 

з неотриманням поправок, роз’яснень чи будь-яких інших повідомлень у зв'язку з цим 

ЗПП. 

Організації (компанії), які бажають відгукнутися на цей ЗПП, повинні надати свої 

пропозиції відповідно до інструкцій, викладених нижче.  

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати оригінали своїх пропозицій 

(технічну та цінову в окремих запечатаних конвертах) до Комісії з питань закупівель 

Інституту місцевого розвитку на адресу: м. Київ, 04655, вул. Ігорівська, 14-а та скановані 

копії – на електронну адресу tender@mdi.org.ua не пізніше 17:00, 22 квітня 2015 р. 

У разі виникнення додаткових запитань щодо даного ЗПП надсилайте їх до 16 квітня 

2015 року на електронну адресу tender@mdi.org.ua з поміткою «Пропозиція до ЗПП 

№МАДЕМ-23-2015, подана: (назва організації)». 

Комісія ІМР з питань закупівель не розглядатиме пропозиції, подані із запізненням. 

Пропозиції, які будуть подані іншим шляхом, прийматись не будуть.  

Організації (компанії) несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання 

пропозицій. 

ІМР має право до закінчення встановленого строку подання пропозицій прийняти рішення 

про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої 

пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про 

продовження строку розміщуються на сайті ІМР, а також надсилаються учасникам, які 

надіслали інформаційний лист про наміри взяти участь у відборі.  

1.4 Вимоги 

1.4.1 Загальні вимоги 

ІМР має намір укласти договір з організацією (компанією) (неприбутковою або 

комерційною), яка зареєстрована відповідно до законодавства України та усіх вимог 

цивільного права і законодавчої бази про оподаткування. Залучення субпідрядників для 

виконання робіт дозволяється. 

А. Національність постачальників товарів та послуг. Заявники, які подають свої 

пропозиції у відповідь на ЗПП, мають відповідати таким вимогам: 

 бути зареєстрованими відповідно до законів України; 

 якщо заявник є організацією (компанією), вона повинна управлятись органом 

управління, в якому більшість ключових управлінських посад обіймають громадяни 

або резиденти України (або особи з еквівалентним статусом, що дозволяє їм постійно 

проживати і працювати в Україні); або громадяни або резиденти України (або особи з 

http://www.agroinvest.org.ua/
mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
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еквівалентним статусом, що дозволяє їм постійно проживати і працювати в Україні), 

мають бути зайняті на більшості штатних та ключових управлінських посад організації. 

В. Організації, що контролюються урядом. 

Організації (компанії), що працююсь як комерційні організації, або інші організації чи 

підприємства (включно з неприбутковими організаціями), в яких контрольна частка 

власності належить уряду (наприклад Уряду України чи уряду іншої країни), не мають 

права бути постачальниками товарів, робіт і послуг.  

1.4.2 Вимоги до подання пропозицій 

Пропозиції мають відповідати наступним вимогам щодо форматування та розмірів: 

1) мають бути надруковані з одиничним інтервалом на аркушах формату А4 шрифтом 

розміру 12, а у таблицях та графіках не меншим ніж 10; 

2) всі документи, включаючи допоміжні матеріали, надаються українською мовою;  

3) текстова частина заявки має надаватись у сумісній з Windows версії програми MS 

Word (версія 2000 або пізніша) або у форматі Adobe PDF; 

4) таблиці мають надаватись у форматі MS Excel (версія 2000 або пізніша) або у одній 

із останніх версій програми Lotus 1-2-3 або у таблицях, що є сумісними з MS Word;  

5) Технічна та Цінова пропозиції мають бути надіслані одним листом;  

6) загальний розмір електронної версії пропозиції та допоміжних матеріалів не може 

бути більшим ніж ліміт у 10 мегабайт.  

Пропозиція має містити такі складові: 

А. Супровідний лист готується за формою, наведеною у Додатку А до цього ЗПП. Копії 

документів мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою організації – 

заявника. 

Б. Анкета заявника готується за формою, наведеною у Додатку А до цього ЗПП.  

В. Кваліфікаційна пропозиція має складатися з документально підтвердженої 

інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам згідно із 

п. 1.9.3 до документації. 

Г. Цінова пропозиція повинна містити: 

 пропозицію, складену за формою, що її наведено у додатку Б до документації. 

Д. Інші супровідні документи: 

а) копія статуту (положення), засновницького/ установчого договору, рішення про 

утворення суб’єкта господарювання; 

б) свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо 

Виконавець є платником податку на додану вартість); 

в) витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців;  

г) довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника 

єдиного податку; 

д) копія балансу підприємства за останній звітний період; 

е) дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний 

згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат 

тощо). 
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1.5 Джерела фінансування і географічні коди 

Усі договори, укладені відповідно до вимог цього ЗПП, фінансуються Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) та регулюються Урядом США і нормативними актами 

USAID. Усі товари, роботи і послуги, що закуповуються у межах реалізації таких 

договорів, повинні відповідати географічному коду USAID 110 та 937. Код 937 

використовується як код Сполучених Штатів Америки, України та країн колишнього 

Радянського Союзу, визначених правомочними відповідно до циркуляру 22 CFR 228 

«Правила про походження, джерела і національність товарів, робіт і послуг, які 

фінансуються USAID». 

1.6 Графік заходів 

 Публікація Запрошення до подання пропозицій  - 07 квітня 2015 р. 

 Кінцевий термін подання запитань   - 16 квітня 2015 р. 

 Кінцева дата надання відповідей на запитання  - 20 квітня 2015 р. 

 Дата подання пропозицій     - 22 квітня 2015 р. 

 Очікувана дата підписання договору                 - 24 квітня 2015 р. 

 

ІМР/Проект МАДЕМ залишає за собою право вносити зміни до графіку заходів на 

власний розсуд. 

1.7 Запитання і відповіді 

Не пізніше встановленої вище (параграф 1.6 п. 2) дати заявник може звернутись із 

проханням роз’яснити будь-яке положення Запрошення до подання пропозиції, 

надіславши запитання на адресу ІМР tender@mdi.org.ua. Відповіді на запитання 

надсилаються електронною поштою усім потенційним учасникам, які висловили 

зацікавленість взяти участь відборі, як зазначено в параграфі 1.3 «Подання пропозиції».  

Лише письмові відповіді, направлені з офіційної електронної адреси ІМР 

tender@mdi.org.ua, або розміщені на веб-сторінці ІМР www.mdi.org.ua, вважатимуться 

офіційними відповідями Проекту МАДЕМ і розглядатимуться як такі під час прийняття і 

оцінювання пропозицій. Будь-які відповіді на запитання в письмовій та/або усній формі, 

отримані поза офіційними каналами зв’язку, у тому числі від працівників та/або інших 

представників ІМР чи Проекту МАДЕМ або інших осіб, не можуть розглядатися як 

офіційні відповіді на запитання щодо подання конкурсних пропозицій. 

1.8 Термін дії пропозиції  

Пропозиції повинні залишатися дійсними не менш ніж дев‘яносто (90) календарних днів 

після закінчення терміну подання пропозицій. 

1.9 Основа визначення переможця конкурсу  

Договір буде укладено із заявником, пропозиція якого відповідатиме вимогам ЗПП, 

технічному опису завдання і якій буде віддана перевага за визначеними критеріями. 

Оцінюючи пропозиції, ІМР використовуватиме наступні критерії:  

mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
http://www.mdi.org.ua/
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Критерії оцінювання Максимальна 

кількість 

балів 

1.  Досвід організації у виконанні робіт у відповідній галузі 10 

2.  Запропонований календарний план робіт 10 

3.  Відповідність кваліфікаційним вимогам 40 

4.  Цінова пропозиція 40 

 Загальна кількість балів за всіма критеріями  100 

Більш розгорнуто вищезазначені критерії оцінки розглянуті нижче.  

1.9.1 Досвід учасника у виконанні робіт у відповідній галузі 

Буде оцінюватись досвід учасника у виконанні подібних до описаних робіт у сфері 

центрального теплопостачання. Учасник повинен мати досвід будівництва або 

реконструкції опалювальних котельних, що працюють хоча б на одному із видів палива: 

щепа, дрова, пелети, солома, з потужністю більше 200 кВт, робота яких передбачена в 

автоматичному режимі без присутності обслуговуючого персоналу. Досвід роботи 

учасника в міжнародних проектах з реалізації проектів модернізації ЖКГ буде 

розглядатися як додаткова перевага. 

Для адекватної оцінки за даним критерієм від учасника вимагається якнайширше 

відобразити всі роботи із зазначеної тематики (або основні, якщо таких робіт багато), які 

учасник успішно завершив для інших замовників та прикласти декілька рекомендаційних 

листів від замовників. 

1.9.2 Запропонований календарний план робіт 

Під час оцінки визначатиметься: 

- відповідність плану роботи поставленим завданням та термінам їх виконання; 

- яким чином запропонований план роботи забезпечить досягнення основних 

результатів, що передаються ІМР/Проекту МАДЕМ.  

 

Орієнтовний календарний план робіт складається на основі наведеної нижче таблиці і 

відповідно до проекту організації будівництва (Том 4 проекту) з урахуванням технічних 

можливостей підприємства: 

 

Етапи Опис робіт 
Кількість днів для 

виконання 

Етап 1 Виконання підготовчих та демонтажних робіт. 

Закупка основного обладнання 

10 

Етап 2 Установка твердопаливного котла і систем керування 30 

Етап 3 Виконання будівельних робіт по будівництву складу 20 

Етап 4 Виконання монтажу технологічного обладнання систем 

паливоподачі і димової труби  

15 

Етап 5 Пуск, налагодження роботи твердопаливного котла і 

обладнання. Введення котла в експлуатацію. Навчання 

обслуговуючого персоналу 

5 
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Розбивка будівництва другої черги котельні на етапи має умовний характер і призначена 

для можливості поетапного фінансування робіт. В дійсності роботи по будівництву 

повинні бути суміщені з метою скорочення терміну будівництва. 

1.9.3 Кваліфікаційні критерії 

А) Документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-

технічної бази. 

1.1 Інформаційна довідка про технічні можливості учасника; наявність ресурсної та 

матеріально-технічної бази для виконання умов договору про закупівлю. 

1.1.1 Наявність машин, механізмів та засобів виробництва, перелік яких 

наведений в проекті організації будівництва, якій входить до складу проекту 

(Том 4 ). 

1.2 Копію Ліцензії, завірену власною печаткою та підписом уповноваженої особи, 

на проведення будівельно-монтажних робіт відповідної категорії, а також робіт з 

генерального підряду. 

1.3 Копію Дозволу Держгірпромнагляду, завірену власною печаткою та підписом 

уповноваженої особи, на виконання робіт підвищеної небезпеки. 

1.4 Копію Дозволу, завірену власною печаткою та підписом уповноваженої особи, 

на виконання режимно-налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому 

обладнанні. 

1.5 Копія сертифікату або іншого дозвільного документа, який виданий виробником 

котлів КОМКОНТ, що дає право учаснику монтувати, вводити в експлуатацію, 

виконувати налагоджувальні роботи, та виконувати всі інші роботи відповідно 

проектної документації, що не призведе до втрати гарантійних зобов’язань 

заводу-виробника відповідно даного обладнання. 

Б) Документи, що підтверджують наявність працівників відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 

2.1 Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства. 

Довідка повинна бути підтверджена підписом керівника і печаткою організації. 

В) Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 

договорів. 

3.1 Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів. 

Члени Комісії ІМР з питань закупівель оцінюють технічні пропозиції на основі критеріїв 

відбору, присвоюючи пропозиціям бали з максимально можливих за кожним критерієм, як 

зазначено у вищенаведеній таблиці.  

1.9.4. Цінова пропозиція 

Розрахунок кількості балів за критерієм «Цінова пропозиція» відбувається за формулою:  

Кі=40*[1-(Ці - Цmin)/Цmах], де 

40 – максимальна кількість балів по цьому критерію; 

Цmin, Цmах – мінімальна та максимальна ціна, запропоновані учасниками конкурсу;  

Ці – ціна виконання робіт учасника конкурсу, пропозиція якого оцінюється.  

Учасник, який отримав найвищий сукупний бал, запрошується до обговорення умов 

Договору. 
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ІМР визначатиме переможця конкурсу на основі поданих пропозицій та може звернутися 

до учасників із проханням надати пояснення щодо поданої пропозиції перед визначенням 

переможця. Разом з тим ІМР залишає за собою право звернутися до учасників, пропозиції 

яких отримали високий бал, із проханням надати покращені та остаточні пропозиції з 

метою проведення додаткового конкурсу між учасниками, що надали найкращі 

пропозиції.  

1.10 Обговорення Договору 

Публікація даного Запрошення до подання пропозицій жодним чином не зобов’язує ІМР 

укладати Договір з фіксованою ціною з будь-якою організацією (компанією). Терміни та 

умови Договору будуть обговорені додатково з відібраним учасником.  

Будь ласка, зверніть увагу, що USAID не є стороною Договору. Будь-які заперечення 

(претензії) з боку учасника з усіма відповідними поясненнями надсилаються на розгляд 

ІМР, оскільки USAID не розглядатиме заперечення (претензії) у межах подібних 

договорів, що фінансуються з боку USAID. ІМР приймає рішення щодо таких заперечень 

на рівні Виконавчого директора ІМР. 
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РОЗДІЛ II. ОБСЯГ РОБІТ 

2.1 Основні положення 

Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» (далі – Проект 

МАДЕМ або Проект) є дворічним проектом (2013-2015 рр.), який фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Реалізацію Проекту забезпечує 

ВБО «Інститут місцевого розвитку».  

Згідно з концепцією Проекту МАДЕМ планується виконати реалізацією другого етапу 

реконструкції котельні, згідно з яким передбачається виконати будівельно-монтажні 

роботи по встановленню твердопаливного котла типу КОМКОНТ СН 90, потужністю 

1.0 МВт, в комплекті з системами подачі палива, золовидалення, відводу продуктів 

згоряння через димову трубу і будівництво витратного складу твердого біопалива. Крім 

того, другою чергою передбачається заміна застарілого насосного обладнання і роботи по 

оздобленню будівлі котельні. Підключення твердопаливного котла по теплоносію 

передбачається в існуючу систему теплопостачання без зміни розрахункових параметрів. 

При виконанні робіт другої черги реконструкції котельні необхідно передбачити план 

заходів, які дозволять виконувати роботи без припинення роботи котельні в цілому та без 

скорочення відпуску теплоти до системи теплопостачання, або зменшення потужності 

котельні у період реконструкції. 

2.2 Мета 

Виконати другу чергу реконструкції котельні у м. Миргород по пров. Спартаківський, 8. 

Проведення робіт по реконструкції не повинно впливати на робочий режим котельні, 

припиняти або зменшувати обсяг теплопостачання на потреби підключених споживачів.  

2.3 Обсяг та етапи  

Очікується, що відібрана на конкурсній основі організація (далі – Виконавець), самостійно 

або із залученням партнерських організацій виконає комплекс робіт з другої черги 

реконструкції існуючої  котельні. 

Будівельно-монтажні роботи повинні бути виконані відповідно до проекту, а також вимог 

нормативної документації. Виконавець гарантує якість і надійність проведених робіт, їх 

відповідність проекту а також гарантує виправлення недоліків, виявлених в процесі 

авторського та технічного нагляду. 

Термін усунення недоліків встановлюється замовником на підставі пропозиції керівника 

авторського (технічного) нагляду. 
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Перелік робіт, включених у зведений кошторисний розрахунок за проектом 

реконструкції котельні по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород 

Полтавської обл. (ІІ черга будівництва) 

№ Найменування виду робіт Усього, 

без ПДВ 

(тис. грн.) 

1.  Будівельно-монтажні роботи із монтажу котла, додаткового обладнання 

до нього, системи паливоподачі, димової труби та спорудження 

витратного складу соломи, прибудованого до котельні.  

2542,848 

2.  Інші витрати 483,931 

3.  Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год 20,52570 

4.  Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах, 

тис. люд. год 

19,739 

 6 Загальна кошторисна заробітна плата 442,754 

 Всього за зведеним кошторисним розрахунком(без ПДВ) 3 669 533 

Вартість  робіт, включених до даного переліку, визначена по діючих цінах на 01.01.2015 р. 

Претендентам необхідно подати кошторис з урахуванням інфляційних процесів, а також 

скласти кошторис на режимно-налагоджувальні роботи, які включено до складу 

основного договору. Договірна ціна повинна враховувати витрати на відрядження в разі, 

якщо вони відрізняються від закладених у кошторис. 

Повний обсяг робіт відповідно до проектно-кошторисної документації наведений у 

Додатку Г «Кошторис другої черги реконструкції існуючої котельні у м. Миргороді по 

пров. Спартаківський, 8». 

Передбачається, що термін виконання робіт Виконавцем становитиме не більше 

90 календарних днів, у тому числі: 

 підготовчий період – 10 днів; 

 основний період – 80 днів.  

2.4 Кваліфікаційні вимоги до Виконавця 

• Досвід у виконанні подібних або аналогічних робіт у сфері теплоенергетики; досвід 

робіт з налагодження автоматизованих котельних на твердому паливі. 

• Наявність відповідних належним чином кваліфікованих фахівців для виконання 

будівельно-монтажних робіт.  

• Наявність технічних ресурсів, необхідних для виконання завдань (будівельної 

техніки та обладнання, інше). 

2.5 Звітність 

Виконавець – переможець тендера на підставі отриманих матеріалів проекту виділяє етапи 

робіт, за якими в подальшому буде проводитись документальне оформлення із 

складанням відповідних актів на виконання етапу робіт з їх подальшим фінансуванням. 

Пропозиції по виділенню етапів наведені у розділі 1.9.2. 

Виконавець надає ІМР звіти за результатами виконання кожного етапу діяльності на 

паперових носіях і в електронному форматі українською мовою не пізніше 5 робочих днів 

після завершення кожного етапу.   
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2.6 Ресурси 

Виконавець на власний розсуд повинен забезпечити наявність ресурсів, достатніх для 

виконання зазначених вище завдань. Згідно з вимогами Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) Проект не має можливості виконувати авансові платежі, тому 

Виконавець повинен за власні кошти виконати закупівлю обладнання та матеріалів, 

необхідних для виконання робіт (етапів робіт) з реконструкції котельні, а також 

забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт. Проект зобов'язується виконати 

оплату послуг генерального підрядника після завершення виконання робіт або згідно із 

заздалегідь визначеними етапами виконання робіт. 
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ДОДАТОК A: Супроводжувальний лист (форма) 

Офіційний бланк організації 

 

 

Дата________________ 

 

 

Шановний п. Тормосов! 

 

Ми, що нижче підписалися, пропонуємо виконати зобов'язання генерального підрядника 

виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництву і пуску в 

експлуатацію котельні по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород (ІІ черга 

будівництва).  Цим листом ми надаємо для розгляду наші матеріали, які містять технічну 

і цінову пропозиції. 

Цим заявляємо, що вся інформація у цій Пропозиції відповідає дійсності, і приймаємо 

умови, відповідно до яких наявність будь-якої інформації, що не відповідає дійсності, 

може призвести до дискваліфікації учасника. 

Цим ми зобов’язуємося обговорити терміни та умови реалізації Договору у випадку, якщо 

таке обговорення відбудеться, протягом терміну дії цієї Пропозиції, тобто впродовж 45 

(сорока п’яти) днів з дати її подання, а також підтверджуємо зобов’язання дотримуватися 

умов і термінів цієї Пропозиції, які може бути змінено за результатами обговорення. 

У разі прийняття нашої пропозиції зобов’язуємося розпочати виконання робіт відповідно 

до завдання не пізніше 5 календарних днів з дати підписання Договору. 

Ми розуміємо, що Проект не зобов’язаний прийняти будь-яку пропозицію з отриманих. 

 

З повагою,  

 

Підпис уповноваженої особи (прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

Адреса: 
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Анкета учасника 

 

Офіційна назва організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Тип організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Адреса організації (компанії): 

___________________________________________________________________________ 

Поштова адреса (у тому числі поштовий індекс) (якщо інша): 

___________________________________________________________________________ 

Тел.:  

___________________________________________________________________________ 

Факс: 

___________________________________________________________________________ 

Електронна пошта: 

___________________________________________________________________________ 

Контактні особи та їх посади: 

___________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний номер платника податків: 

___________________________________________________________________________  

Банківські реквізити: 
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ДОДАТОК Б: Кошторис (форма) 

КОШТОРИС ВИТРАТ 

на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва і пуску в 

експлуатацію котельні по пров. Спартаківський, 8 у м. Миргород (ІІ черга) 

№ 

з/п 

Статті витрат
1
 Усього на весь період, 

грн. 

1 Витрати на оплату праці  

2 Відрахування на соціальні заходи  

3 Обладнання та матеріали  

5 Витрати на службові відрядження   

7 Витрати на роботи, які виконують сторонні 

підприємства, установи i організації, в т.ч. СПД ФО 

 

8 Iншi витрати   

9 Накладні витрати  

 Усього  

 

 

Найменування етапів виконання робіт 

Термін 

виконання 

(початок-

закінчення) 

місяць, рік 

Вартість, 

грн. 

Чим закінчується 

етап (звіт, макет, 

конструкторська 

документація, 

технологія)  

    

    

    

    

    

 

Підпис уповноваженої особи (Прізвище та ініціали): 

Посада: 

Назва організації: 

                                                 
1 Перелік статей витрат може змінюватися та доповнюватися на розсуд учасника конкурсу.  
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ДОДАТОК В. Технічна характеристика котельні по пров. Спартаківський, 8 у 
м. Миргород. Містобудівні умови і обмеження 

Котельня К9 (пров. Спартаківський, 8) має підключене розрахункове теплове 

навантаження 2,23 Гкал/год, з яких на опалення та вентиляцію необхідно 1,34 Гкал/год, на 

гаряче водопостачання 0,9 Гкал/год.  

Основні характеристики котельні 

1. Встановлена (та, що проектується) теплова потужність котла, який працює на 

альтернативному паливі (соломі) – 1.0 МВт.  

2. Встановлена (після реконструкції газової частини котельні) теплова потужність 

котлів, які працюють на природному газі, – 3.0 МВт. 

3. Загальна потужність котельні після її реконструкції – 4.0 МВт. 

4. Річна витрата природного газу до реконструкції – 1.0425 млн. нм
3
/рік. 

5. Річна витрата природного газу після реконструкції – 0.3675 млн. нм
3
/рік. 

6. Річна витрата альтернативного палива (солома) – 1832 т/рік (при теплотворній 

здатності 3374 ккал/кг). 

7. Додаткова кількість робочих місць – 8. 

8. Попередня вартість реконструкції – 12 млн. грн. 

Проектування об’єкту здійснюється в одну стадію – робочий проект.  

Проектом передбачити реконструкцію існуючої газової котельні із заміною існуючих 

газових котлів НІІСТУ на високоефективні газові котли із вивільненням площі для 

встановлення біокотла тепловою потужністю 1МВт. 

На території котельні додатково передбачаються наступні споруди: 

1. Витратний склад для тимчасового зберігання біопалива у вигляді тюків або блоків 

соломи. Розміри тюків – довжина – до 2.5 м, ширина 1.2 м, висота 1.0 м. Доставка тюків 

за допомогою тракторних причепів закритого типу. Розгрузка, транспортування і 

укладка тюків передбачається за допомогою автонавантажувачів вилкового типу. Блоки 

і тюки складуються в 3 яруси. Завантаження тюків на транспортер, який подає паливо в 

топку котла, передбачається за допомогою засобів малої механізації. Витратний склад 

відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2010 обладнується системою ручного водяного 

пожежогасіння за допомогою кран-комплектів і локальних систем автоматичного 

пожежогасіння. Проектом передбачена можливість використання інших видів твердого 

біопалива. 

2. Для біокотла передбачається високоефективна система очистки димових газів і 

індивідуальна сталева димова труба. Висота димової труби прийнята на підставі 

розрахунку розсіювання забруднюючих речовин. 

Попередньо передбачається використовувати пілотну біокотельню в якості базового 

джерела енергії, а існуючу газову – в якості пікового джерела енергії. 

Використання палива для вироблення теплової енергії на котельні К9 по 

пров. Спартаківський, 8 відображено у таблиці нижче: 

Вид палива 
Річне 

використання,  
 

Вміст 
сірки, 

% 

Вміст 
золи, % 

Калорійність,  
 

Вироблення 
теплової 
енергії, 

Гкал/рік 
Природний 
газ 

101 651 м
3
 - - 8248 Ккал/м

3 
773 

Тверде 
біопаливо 
(Солома) 

1 527 т 0,082 5 3347 Ккал/кг 4 601 
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ДОДАТОК Г. Кошторис другої черги реконструкції існуючої котельні у 
м. Миргороді по пров. Спартаківський, 8 (архів файлів додається) 


