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Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород 

 
 

Обґрунтування технічної оцінки отриманих пропозицій 

по закупівлі водогрійного котла, який працює на твердому біопаливні, у 

тому числі подрібненій соломі (основний вид палива) і трісці (резервний 

вид палива), для реконструкції опалювальної котельні ОКВПТГ 

«Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, пров. Спартаківський, 8, 

Полтавська обл.) 

 

Вимоги до комплектації і технічних 

характеристик товару (розділ2 п.2. 

тендерних пропозицій) 

Учасник тендерних торгів 

ТОВ   

Енерджі 

Елемент 

ТОВ НВО   

Біоенергетика 

ТОВ 

Євротерм 

Технолоджи 

ТОВ  

Енергопро-

мислова 

група 

Потужність котла, кВт 1000 1080 1080 1080 

Товар  в обов’язковому порядку має 

бути розмитнений на території 

України та супроводжуватись 

сертифікатом відповідності 

УкрСЕПРО (п.2 Технічного завдання) 

 

Сертифік

ати 

відповідн

ості 

відсутні 

Сертифікати 

представлено 

Сертифікати 

представлено 

Сертифікати 

представлено 

Учасник повинен надати референції по 

реалізованим проектам із 

встановленням запропонованого 

котельного устаткування, що в якості 

палива використовує тюковану солому 

( п. 25 вимог) 

Відсутні Наявні.  

По реалізо- 

ваним в 

Україні 

проектам 

представлені 

листи з місць 

впровадження 

Наявні.  

По реалізо- 

ваним в 

Україні 

проектам 

представлені 

листи з місць 

впровадженн

я 

Наявні. 

По реалізо- 

ваним в 

Україні 

проектам 

представлені 

листи з місць 

впровадженн

я 

Учасник повинен підтвердити доступ 

до фінансових ресурсів, достатніх для 

забезпечення виконання контракту, в 

сумі не менше, ніж 200 000 євро або 

еквівалентну суму ( п.29 вимог) 

 

Відсутні Наявні Наявні Наявні 

Учасник повинен підтвердити 

наявність власних виробничих 

потужностей та/або наявність 

сервісних центрів на території України 

( п. 32 вимог)  

Відсутні Наявні Наявні Наявні 

Учасник повинен провести навчання 

операторів котельні та інструкції з 

Відсутні Наявні Наявні Наявні 
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експлуатації поставленого 

устаткування ( п.27 вимог)  

Учасник повинен надати короткий 

технічний опис по кожній позиції 

запропонованого устаткування та 

технологічний опис процесу 

вироблення теплової енергії 

 

Відсутнє 

технічне 

описання 

систем 

па- 

ливопідго

-товки і 

па- 

ливопода

чі 

Наявні усі 

технічні 

описання 

Наявні усі 

технічні 

описання 

Наявні усі 

технічні 

описання 

Необхідність у підтвердженні технічних характеристик  обладнання, а саме: 

- наявність автоматичної системи 

охолодження колосникової решітки 

ні  так ні ні 

- автоматичне регулювання системи 

рециркуляції для запобігання процесів 

плавлення золи і шлакування 

колосникової решітки  

ні  так ні ні 

Топка котла із жаростійкого матеріалу, 

яка повинна мати  запас потужності не 

менше як 20% від номінальної 

теплової потужності котла, що 

забезпечує тривалий міжремонтний 

період експлуатації топки  ( п. 2 

вимог) 

ні ( не 

підтвердж

ено) 

так 

 ( підтверд-

жено) 

ні ( не 

підтверджен

о) 

ні ( не 

підтверджено) 

Автоматичне управління 

теплопродуктив ністю котла  

відповідно до температурного графіка 

теплоносія і навантаження на котел ( 

п. 7.1) 

ні ( не 

підтвердж

ено) 

так 

 ( підтверд-

жено) 

ні ( не 

підтверджен

о) 

ні ( не 

підтверджено) 

Автоматичне підтримання 

співвідношення паливо-повітря при 

будь якій теплопродуктивності котла, 

що гарантує високу ефективність його 

роботи (не менше 80-85%) та 

допустиму токсичність  продуктів 

згоряння. Ефективність і 

експлуатаційна надійність роботи 

котла повинна бути засвідчена 

результатами не менш як 2-річної 

експлуатації котлів у виробничих 

умовах( п.7.2) 

ні ( не 

підтвердж

ено) 

так 

 ( підтверд-

жено) 

ні ( не 

підтверджен

о) 

ні ( не 

підтверджено) 

Можливість адаптації системи 

автоматизації котла до 

загальнокотельної системи автоматики 

комбінованої котельні, у якій робота 

біокотла в базовому режимі буде 

узгоджена з роботою котлів на 

природному газі у піковому режимі.  

ні ( не 

підтвердж

ено) 

так 

 ( підтверд-

жено) 

ні ( не 

підтверджен

о) 

ні ( не 

підтверджено) 

Вентилятори первинного і вторинного ні ( не так ні ( не ні ( не 

mailto:office@mdi.org.ua
http://www.mdi.org.ua/


04655, Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, 14А 
Тел.: +380 44 4287610, Факс: +380 44 4287612 

office@mdi.org.ua 
www.mdi.org.ua 

повітря з вузлом підмішування і 

створення суміші повітря з 

продуктами згоряння і системою 

регулювання витрати повітря зміною 

числа обертів двигуна. 

підтвердж

ено) 

 ( підтверд-

жено) 

підтверджен

о) 

підтверджено) 

Питома вартість на одиницю 

потужності, грн /   кВт 

5898 5667 6233 5893 

Термін розмитнення і постачання, днів 71 65 100 99 
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