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Шановні панове! 

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

виконує Проект «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 

про закупівлю твердого біопалива двох видів: тюкованої соломи та паливних гранул  

(пелет) для випробування працездатності твердопаливного біокотла та системи подачі 

палива опалювальної котельні ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, Полтавська 

обл., пров. Спартаківський, 8). 

Метою Проекту МАДЕМ є розробка життєздатних рішень для використання місцевих 

альтернативних джерел енергії (біомаси) у Миргородському районі Полтавської області 

відповідно до ринкових та екологічних вимог. Виконання завдань Проекту МАДЕМ 

дозволить підвищити рівень життя населення, замінити імпортований природний газ 

енергією із відновлюваних джерел та зменшити шкідливі викиди в атмосферу та 

вартість використання енергії. В рамках Проекту МАДЕМ буде реалізовано системний 

підхід до переходу від традиційної системи централізованого теплопостачання в 

обраному місті - Миргороді - до сучасної та ефективної системи, що передбачає 

використання доступних місцевих видів палива замість імпортованого природного газу. 

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до Комісії з питань 

закупівель Інституту місцевого розвитку на адресу м.Київ, 04655, вул. Ігорівська 14-а. 

Пропозиції необхідно подати не пізніше 17:00, 07 жовтня 2014 року. У разі виникнення 

додаткових запитань щодо даного ЗПП, надсилайте їх до 12 вересня 2014 року на електронну 

адресу tender@mdi.org.ua. 

Запрошення до подання пропозиції №МАДЕМ-9-2014, що додається, містить усю 

інформацію, необхідну для підготовки та подання пропозиції. 

mailto:tender@mdi.org.ua
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Шановні Пані та Панове! 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР»), яка виконує 

Проект «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 про закупівлю твердого 

біопалива двох видів: тюкованої соломи та паливних гранул  (пелет) для випробування 

працездатності твердопаливного біокотла та системи подачі палива опалювальної котельні 

ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, Полтавська обл., пров. Спартаківський, 8). 

Метою Проекту МАДЕМ є розробка життєздатних рішень для використання місцевих 

альтернативних джерел енергії (біомаси) у Миргородському районі Полтавської області 

відповідно до ринкових та екологічних вимог.  

Реалізація Проекту МАДЕМ дозволить протестувати пілотні інструменти для використання 

біомаси у міських системах теплопостачання та поширити цей досвід на інші районні центри 

України. Цілі і завдання Проекту МАДЕМ повністю відповідають пріоритетам Національної 

енергетичної стратегії України до 2030 року, зокрема стосовно енергозбереження та зменшення 

споживання природного газу через використання альтернативних джерел енергії, захисту 

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. Миргород. 

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 енергії. 

2. Створена інфраструктура для використання біомаси малими та середніми підприємствами 

в регіоні. 

3. Підготовлений та реалізований пілотний проект з виробництва біопалива для виробництва 

енергії з місцевої біомаси. 
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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 енергії. 

Термін подання пропозицій 

Зацікавлені організації (компанії) запрошуються подати свої пропозиції до Комісії з питань 

закупівель ІМР не пізніше 17:00, 07 жовтня 2014 року. 

 

Оголошення результатів 

Очікувана дата оголошення результатів – 14 жовтня 2014 року. 

Запрошення до подання пропозиції, що додається, містить усю інформацію, необхідну 

учасникам для підготовки та подання пропозиції. 

Будь-ласка, зверніть увагу на наступне!  

Переможець повинен бути готовим 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 між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів 

Америки про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року». 

 

У разі наявності в учасника пільг з оплати ПДВ, він має надати посилання на норми 

законодавства, що стосуються таких пільг, або свідоцтва учасника, які б засвідчували ці пільги. 

 

ІМР очікує на плідну співпрацю із виконавцем з метою надання дієвої підтримки сектору 

комунальної теплоенергетики та підвищення ефективності агросектору України. Сподіваємося, що 

Ви знайдете можливість подати пропозицію для участі. 

 

Щиро Ваш, 

 

 

 

 

Руслан Тормосов, 

Виконавчий директор 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» 
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РОЗДІЛ І. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

1. ВСТУП 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР»), яка виконує 

Проект «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 про закупівлю твердого 

біопалива двох видів: тюкованої соломи та паливних гранул  (пелет) для випробування 

працездатності твердопаливного біокотла та системи подачі палива опалювальної котельні 

ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, Полтавська обл., пров. Спартаківський, 8). 

Учасники повинні запропонувати ціни, які вони вважають реалістичними і обґрунтованими для 

виконання поставок, описаної в їхній пропозиції. Найбільш ефективний підхід для досягнення 

очікуваних результатів заохочується, і Договір буде присуджений учаснику, пропозиція якого 

пропонує найкраще співвідношення технічних і вартісних факторів. 

 

Запрошення до подання пропозиції не означає взяття ІМР 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 переможцю виконання 

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

Б). 

 

Терміни, зазначені у ЗПП, відповідають календарними дням, якщо не зазначено іншого. 

2. ВИМОГИ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДВ 

Переможець повинен бути готовим 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». 

 

У разі наявності в учасника пільг зі сплати ПДВ, просимо надати посилання на норми 

законодавства, що стосуються таких пільг, або свідоцтва, які б засвідчували наявність цих пільг. 

3. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ 

Дане Запрошення до подання пропозицій (ЗПП) є відкритим для учасників, як вказано у параграфі 

4.1 розділу І «Інструкції щодо подання пропозицій» ЗПП. 

 

Після завантаження даного ЗПП з сайту ІМР www.mdi.org.ua зацікавлені учасники 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 учасниками, які не 

надіслали такого інформаційного листа, не будуть відхилятися, проте такі учасники 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 наступних інструкцій.  

 

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, 07 жовтня 2014 року. 

 

http://www.agroinvest.org.ua/
mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
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У разі виникнення додаткових запитань щодо даного ЗПП, надсилайте їх до 30 вересня 2014 року 

на електронну адресу tender@mdi.org.ua з поміткою «Пропозиція до ЗПП №МАДЕМ-9-2014, 

подана: (назва організації)». 

 

Комісія з питань закупівель ІМР 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 надати пропозиції.  

4. ВИМОГИ 

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. 

Учасники (заявники), які подають свої пропозиції у відповідь на ЗПП, мають задовольняти такі 

вимоги: 

 

 бути зареєстрованими у відповідності до законів України; 

 якщо учасник є організацією (компанією), остання повинна управлятися 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 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. 

Фірми, 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.  

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 документом; 

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

більшим ніж ліміт у 10 мегабайт.  

mailto:tender@mdi.org.ua
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Пропозиція має містити такі складові: 

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

документів мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою організації 

(компанії) – учасника. 

 

ІІ. Анкета учасника  готується за формою, наведеною в Додатку А до цього ЗПП. 

 

ІІІ. Цінова пропозиція повинна містити: 

 кошторис за формою, наведеною в Додатку Б до цього ЗПП. Кошторис має бути 

завірений підписом уповноваженої особи та печаткою організації (компанії) – учасника 

(за наявності). Всі суми мають бути вказані у гривнях. Кошторис має враховувати 

підходи, викладені у технічній пропозиції, та вимоги, що викладені в розділі 

«Специфікації». Кошторис повинен містити деталізований опис витрат за кожною 

статтею, щоб дати можливість оцінити реалістичність, обґрунтованість і повноту 

пропозиції. 

 

IV. Технічна пропозиція має складатися з таких розділів (див. Додаток В): 

 технічний підхід; 

 план постачання твердого біопалива (із зазначенням термінів поставки); 

 

V. Інші супровідні документи:  

 копія довідки ЄДРПОУ; 

 копія Свідоцтва про державну реєстрацію; 

 копії дозвільних документів на право постачання твердого біопалива. 

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ І ГЕОГРАФІЧНІ КОДИ 

Усі договори, укладені у відповідності до вимог цього ЗПП, фінансуються 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». 

6. ГРАФІК ЗАХОДІВ 

а. Публікація Запрошення до подання пропозицій 15 вересня 2014 р. 

б. Кінцевий термін подання запитань    30 вересня 2014 р. 

в. Кінцева дата надання відповідей на запитання 02 жовтня 2014 р. 

г. Дата подання пропозицій       07 жовтня 2014 р. 

д. Очікувана дата підписання договору    14 жовтня 2014 р. 

 

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

7. ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ  

Не пізніше встановленої вище (параграф 6 п.б) дати учасник може звернутися з 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 як зазначено в параграфі 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  ІМР 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 пропозицій. 

mailto:tender@mdi.org.ua
mailto:tender@mdi.org.ua
http://www.mdi.org.ua/
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8. ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Пропозиції учасників повинні залишатися дійсними не менш ніж сорок п’ять (45) календарних 

днів після закінчення терміну подання пропозицій. 

9. ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 

Переможцем буде обрано учасника, пропозиція якого відповідатиме вимогам ЗПП, технічному 

опису завдання і якій буде віддана перевага за визначеними критеріями. Оцінюючи пропозиції, 

ІМР використовуватиме наступні критерії:  

 

Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 

1. Якість (відповідність технічним умовам) 20 

2. Обсяг та умови поставки  

2.1. Обсяг поставки товару відповідної якості та параметрів у задані 

строки (план постачання твердого біопалива (із зазначенням обсягів 

та термінів виконання) 

10 

2.2. Можливість організації зберігання товару у постачальника у 

термін до 31 березня 2015 року та здійснення доставки у визначений 

термін. 

20 

2.3. Можливість доставки товару до центрального складу 

м. Миргород, вул. Шишацька, 86.  

10 

Загальна кількість балів за критерієм 40 

3. Ціна 40 

Загальна кількість балів за всіма критеріями  100 

Більш розгорнуто вищезазначені критерії оцінки розглянуті нижче.  

 

1. Якість (відповідність технічним умовам). 

Під час оцінки буде визначатися відповідність твердого біопалива (тюкованої соломи та паливних 

пелет (гранул) якісним показникам, що описані у Розділі ІІ «Специфікації», у п. 2 «Технічне 

завдання». 

 

2. Обсяг та умови поставки 

2.1. За цим критерієм буде оцінюватися здатність учасника поставити увесь необхідний 

обсяг товару відповідної якості у погоджений з замовником термін, або - здатність поставити 

частину необхідного об’єму товару за відповідної якості у погоджений термін. 

2.2. За цим критерієм буде оцінюватися можливість організації зберігання товару у термін 

до 31 березня 2015 року та здійснення доставки у визначений термін. 

2.3. За цим критерієм буде оцінюватися можливість доставки товару до центрального 

складу м. Миргород, вул. Шишацька, 86. 

3. Ціна 

Розрахунок кількості балів за критерієм «Ціна» відбувається за формулою: 

 

Ц=40*[1-(Ці - Цmin)/Цmах], де 

 

40 – максимальна кількість балів по цьому критерію; 

Цmin, Цmах – мінімальна та максимальна ціна однієї тони /або 1-го МДж енергії товару на 

центральному складі, запропоновані учасниками;  

Ці – ціна однієї тони/або 1-го МДж енергії товару на центральному складі учасника, 
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пропозиція якого оцінюється, розраховується за формулою: 

Ці= Вз+ Взб + ВД 

 

Для тюкованої соломи Ці – вартість на центральному складі, однієї тони, розраховується згідно з 

формулою:  

 

Ці = Вз+ Взб + ВД'  де: 

 

Вз– вартість 1 тони твердого біопалива на складах у Заявника (грн.), 

Взб– вартість зберігання 1 тони твердого біопалива на складах у Заявника (грн.). 

Заявник вказує Взб, в разі якщо він самостійно буде зберігати тверде біопаливо в місцях 

зберігання.  

Якщо Заявник нездатний забезпечити зберігання твердого біопалива Взб розраховується за 

формулою: 

Взб =(520 (м
2
)*8 (грн.) *6 (міс.))/440 (т.)=56,7(грн.) 

Де - 520– необхідна площа, зберігання загального обсягу твердого біопалива (м
2
). 

8  – вартість оренди одного квадратного метра площі зберігання твердого біопалива на місяць 

(грн). 

6 - тривалість зберігання твердого біопалива на орендованій площі (міс). 

440  - необхідний загальний обсяг твердого біопалива (т.) 

ВД – вартість доставки 1 тони твердого біопалива до центрального складу, що знаходиться за 

адресою м. Миргород, вул. Шишацька, 86 (грн.). 

Учасник вказує ВД, в разі якщо він самостійно буде здійснювати доставку твердого біопалива до 

центрального складу. 

Якщо учасник нездатний забезпечити доставку твердого біопалива до центрального складу ВД 

розраховується за формулою: 

 

ВД= (S (км)*П (грн)*n)/440(т), де: 

 

S – кількість кілометрів від складу фермера де зберігається тверде біопаливо до центрального 

складу, 

П – вартість 1-го кілометру доставки твердого біопалива (грн.). 

n – кількість ходок необхідних для доставки заданого об’єму твердого біопалива до центрального 

складу. n=29 (при доставці тюкованої соломи та параметрах тюків наведених у таблицях Розділі ІІ 

«Специфікації», у п. 2 «Технічне завдання»). 

440 (т) - необхідний загальний обсяг твердого біопалива. 
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Вартість паливних гранул (пелет) на центральному складі. 

У зв'язку з тим, що теплотворна здатність паливних гранул (пелет) може бути різною, а 

вартість однієї тонни сировини однаковою, для об'єктивної оцінки вводиться критерій оцінки – 

Вартість 1-го МДж енергії з деревних гранул. 

Для паливних гранул Ці – вартість 1-го МДж енергії на центральному складі, 

розраховується за формулою:  

Ці = 
1000/Р

Н

ДЗБЗ

Q

ВВВ
, де: 

Вз– вартість 1 тони твердого біопалива на складах у Заявника (грн.), 

Взб– вартість зберігання 1 тони твердого біопалива на складах у Заявника (грн.), 

Заявник вказує Взб, в разі якщо він самостійно буде зберігати тверде біопаливо в місцях 

зберігання.  

Якщо Заявник нездатний забезпечити зберігання твердого біопалива Взб розраховується за 

формулою: 

Взб =(520*8 *6 )/350=73(грн.) 

Де - 520– необхідна площа, зберігання загального обсягу твердого біопалива (м
2
). 

8  – вартість оренди одного квадратного метра площі зберігання твердого біопалива на місяць 

(грн). 

6 - тривалість зберігання твердого біопалива на орендованій площі (міс). 

340  - необхідний загальний обсяг твердого біопалива (т.) 

ВД – вартість доставки 1 тони твердого біопалива до центрального складу, що знаходиться за 

адресою м. Миргород, вул. Шишацька, 86. 

Заявник вказує ВД, в разі якщо він самостійно буде здійснювати доставку твердого біопалива до 

центрального складу. 

Якщо учасник нездатний забезпечити доставку твердого біопалива до центрального складу ВД 

розраховується за формулою: 

 

ВД= (S (км)*П (грн)*n)/V, де: 

 

S – кількість кілометрів від складу постачальника де зберігається деревні гранули до центрального 

складу, 

П – вартість 1-го кілометру доставки твердого біопалива (грн.). 

n – кількість ходок необхідних для доставки заданого об’єму твердого біопалива до центрального 

складу. n=16 – при доставці гранул із деревини листяних порід та параметрах гранул наведених у 

табл. 4. 

V –необхідний загальний обсяг твердого біопалива (паливних гранул) т. 
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QР
Н

 - нижча теплотворна здатність паливних гранул, (МДж/кг). 

Технічним пропозиціям учасників на основі критерій відбору, присвоюють бали з 

максимально можливих по кожному критерію, як зазначено у вищенаведеній таблиці. 

 ∑ N- сума балів за завданими критеріями. 

 

∑ N= N1 +N2 +N3 

 

Учасник, чия технічна пропозиція отримала найвищу суму балів, за завданими критеріями 

запрошується до обговорення умов Договору. 

 

ІМР визначатиме переможця 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 відбору 

між учасниками, що надали найкращі пропозиції.  

 

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. СПЕЦИФІКАЦІЇ 

Закупівля твердого біопалива двох видів: тюкованої соломи та паливних гранул  (пелет) для 

випробування працездатності твердопаливного біокотла та системи подачі палива 

опалювальної котельні ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, Полтавська обл., 

пров. Спартаківський, 8). 
 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» (далі – «ІМР») виконує 

Проект «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. 

Метою Проекту є розробка життєздатних рішень для використання місцевих альтернативних 

джерел енергії (біомаси) у Миргородському районі Полтавської області з урахуванням 

особливостей ринкових та екологічних вимог. В рамках Проекту буде реалізовано системний 

підхід до переходу від традиційної системи централізованого теплопостачання з використанням в 

якості основного виду палива – природного газу – до сучасної та ефективної системи, що 

передбачає використання доступних місцевих видів палива з метою зниження витрат на 

імпортований природний газ. 

Згідно з концепцією Проекту МАДЕМ  планується  виконати реконструкцію існуючої котельні в 

результаті встановлення твердопаливного біокотла потужністю 1,0 МВт, що працює на тюкованій 

соломі, з лінією  паливоподачі  та  пристроєм, який буде  подрібнювати тюки соломи перед 

подачею в топку котла. Встановлюваний біокотел повинен забезпечувати роботу котельні в 

режимі базових навантажень. 

Закупівля твердого біопалива двох видів: тюкованої соломи і паливних гранул (пелет) та послуги з 

доставки твердого біопалива повинні відповідати вимогам визначеним цією документацією. 

Тверде біопаливо буде постачатись для випробування працездатності твердопаливного біокотла та 

системи подачі палива опалювальної котельні ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго», що знаходиться 

за адресою м. Миргород, Полтавська обл., пров. Спартаківський, 8, в рамках виконання Проекту 

«Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород». 

2. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

І. Закупівля твердого біопалива включає наступні види: 

1. Тюкована солома. 

1. Предмет поставки: тюкована солома зернових культур, ріпаку, сої. 

2. Загальний обсяг поставки - 440 тонн (±5%).  

3. Поставка може здійснюватись окремими партіями від різних постачальників. 

Мінімальний обсяг поставки може становити від 50 тонн.   

4. Якісні показники: 

- вологість  ≤15 %; 

- солома повинна мати характерний для виду рослин колір та приємний запах без ознак 

затхлого, пліснявілого або гнильного; 

- без сторонніх механічних домішок (ґрунт, метал, тощо). 

5. Вимоги до параметрів тюків соломи 
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Найменування 

показника 
Величина 

Сировина для 

формування тюків 
Солома пшениці, солома ячменю, солома ріпаку, солома сої. 

Геометричні форма та 

розміри тюку L1 – Висота; L3 – Довжина; L2 – Ширина 

Висота, L1 Ширина, L2 Довжина,  L3 

< 0,9 м < 1,2 м 1,5 - 2,8 м 

Довжина подрібненої 

соломи в тюку 
Від 50 мм до 100мм 

Щільність тюку, кг/м
3
 > 160 кг/м

3
 

Тип в’зального 

матеріалу 
Шпагат  

6. Постачальник гарантує відповідність якісних показників соломи та характеристик тюків 

параметрам поданим в пропозиції. 

7. Постачальник гарантує допуск фахівців для відбору проб соломи з метою проведення 

необхідних лабораторних досліджень силами та за рахунок Замовника. 

2: Паливні гранули (пелети). 

1. Предмет поставки: паливні гранули (пелети) різних видів: деревні та рослинні (з соломи, з 

лушпиння). 

2. Загальний обсяг поставки - 350 тонн (±5%).  

3. Поставка може здійснюватися окремими партіями від різних постачальників. Мінімальний 

обсяг поставки може становити від 40 тонн. 

4. Вимоги до паливних гранул: 

Гранули повинні відповідати наступним показникам: 

Найменування показника Величина 

Сировина для виробництва гранул Листяні породи дерев, солома, лушпиння 

Необхідний обсяг палива, тонн 350 (±5%) 

Вологість, % < 10 % 

Геометричні розміри гранул, мм 
Діаметр, D Довжина, L 

6 ± 0,5≥D≤8 ± 0,5 L ≤ 4*D 

Насипна щільність гранул, кг/м
3
 > 600  

Механічна міцність, мас. % > 97,5 

Вміст мілких часток до 3,15 мм, % < 1,0 

Зольність (на сухий залишок), мас. % < 1,5  

Нижча теплота згоряння, МДж/кг > 17,15  

Енергетична щільність, MВт/тонну > 4,5  

Упакування паливних гранул (пелет) Упаковка "Біг бег" 
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Висота, Н Ширина, L1 Довжина,  L2 

1,5-1,8 м 0,95-1,5 м 0,95-1,5  м 

 

Вантажопідйомність: 0,1-2 т 

Чотири стропи, низ глухий, верх спідниця. 

 

5. Сертифікація: постачальник повинен надати копію протоколу випробування якості 

гранул, виданого акредитованою лабораторією та копію радіологічного сертифікату 

для гранул.  

6. Умови зберігання: у критих складських приміщеннях за відносної вологості повітря не 

вище 60%.  

7. Умови транспортування: в сухих транспортних засобах, захищених від попадання 

атмосферних опадів. 

8. Постачальник гарантує відповідність характеристик паливних гранул параметрам 

поданим в пропозиції. 

 

ІІ. План постачання твердого біопалива: 

Етапи Опис робіт Строк виконання 

Забезпечення котельної ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» 

(м. Миргород, пров. Спартаківський, 8) тюкованою соломою 
 

Етап 1 Заготовити заданий обсяг соломи на своїй території Не пізніше ____________ 

Етап 2 Доставити заданий обсяг соломи на центральний склад за 

адресою м. Миргород, вул. Шишацька 86. 

З________ по__________ 

Забезпечення котельної ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» 

(м. Миргород, пров. Спартаківський, 8) паливними гранулами 

(пелетами) 

 

Етап 1 Заготовити заданий обсяг паливних гранул на своїй 

території 
Не пізніше ____________ 

Етап 2 Доставити заданий обсяг паливних гранул на центральний 

склад за адресою м. Миргород, вул. Шишацька, 86. 

З________ по__________ 

3. РЕСУРСИ 

Виконавець на власний розсуд забезпечує наявність ресурсів, достатніх для виконання зазначених 

вище завдань. 
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ДОДАТОК A: СУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ. АНКЕТА УЧАСНИКА 

(ФОРМА) 

Офіційний бланк організації 

 

 

Дата________________ 

 

 

Шановний п. Тормосов! 

Ми,  що  нижче  підписалися,  пропонуємо  до закупівлі тверде біопаливо двох видів: тюкована 

солома та паливні гранули (пелети) для випробування працездатності твердопаливного біокотла та 

системи подачі палива опалювальної котельні ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, 

Полтавська обл., пров. Спартаківський, 8). Відповідно до Вашого Запрошення до подання  

пропозицій №МАДЕМ-9-2014 і нашої  Пропозиції від  ___  _________  2014 року. Цим надаємо 

нашу Пропозицію, яка містить Технічну пропозицію і Цінову пропозицію в окремих запечатаних 

конвертах. 

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. 

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 закупівлю твердого біопалива двох видів: тюкованої соломи та паливних гранул (пелет) для 

випробування працездатності твердопаливного біокотла та системи подачі палива опалювальної 

котельні ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» (м. Миргород, Полтавська обл., пров. Спартаківський, 8). 

 

№ 

з/п 

Статті витрат Обсяг 

постачання, 

тонн 

Вартість 

1 тонни, грн. 

Усього на весь 

період, грн. без 

урахування 

ПДВ 

1 Вартість заготовленої тюкованої 

соломи на складі постачальника 

   

2 Вартість зберігання тюкованої 

соломи 

  

3 Вартість транспортування 

тюкованої соломи на центральний 

склад що знаходиться за адресою 

м. Миргород, вул. Шишацька, 86 

  

 Усього    

 

№ 

з/п 

Статті витрат Обсяг 

постачання, 

тонн 

Вартість 

1 тонни, грн. 

Усього на весь 

період, грн. без 

урахування 

ПДВ 

1 Вартість паливних гранул (пелет) 

на складі постачальника 

   

2 Вартість зберігання паливних 

гранул (пелет)  

  

3 Вартість транспортування  

паливних гранул (пелет) до 

центрального складу що 

знаходиться за адресою 

м. Миргород, вул. Шишацька, 86 

  

 Усього    

 

Назва організації:_________________________ 

Підпис уповноваженої особи (Прізвище повністю та ініціали): 

Посада: 
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ДОДАТОК В: ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ФОРМА) 

Фізичні характеристики тюкованої соломи 

Вид твердого біопалива 

(вид культури тюкованої соломи) 

Вологість 

% 

Обсяг палива 

т. 

   

   

 

Фізичні характеристики паливних гранул 

Вид твердого біопалива 

(вид паливних гранул) 

Вологість, 

% 

Нижча 

теплотворна 

здатність 

паливних 

гранул, 

(МДж/кг) 

Обсяг 

палива, 

т 

    

    

 

Технічні характеристики місця зберігання твердого біопалива (тюкованої соломи) 

Назва показника Так/ні 

Наявність складів для зберігання твердого біопалива   

Наявність умов для зберігання твердого біопалива на полі  

 

Технічні характеристики місця зберігання твердого біопалива (пелети) 

Назва показника Так/ні 

Наявність складів для зберігання твердого біопалива   

 

Організація доставки твердого біопалива до центрального складу. 

Назва показника  

Відстань від місця зберігання твердого біопалива до 

центрального складу що знаходиться за адресою м. Миргород, 

вул. Шишацька 86 (км)
1
 

 

Можливість доставки твердого біопалива до центрального 

складу Заявником 

Так/ні 

 

План постачання твердого біопалива: 

Етапи Опис робіт Строк виконання 

Забезпечення котельної ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» 

(м. Миргород, пров. Спартаківський, 8) тюкованою соломою 
 

Етап 1 Заготівля вказаного обсягу соломи на своїй території Не пізніше ____________ 

Етап 2 Доставка вказаного обсягу соломи на центральний склад 

за адресою м. Миргород, вул. Шишацька, 86 

З________ по__________ 

Забезпечення котельної ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» 

(м. Миргород, пров. Спартаківський, 8) паливними гранулами 
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(пелетами) 

Етап 1 Заготівля вказаного обсягу паливних гранул на своїй 

території 

Не пізніше ____________ 

Етап 2 Доставка вказаного обсягу паливних гранул на 

центральний склад за адресою м. Миргород, вул. 

Шишацька, 86. 

З________ по__________ 

 

Контактна особа Замовника (П.І.Б., тел., факс, електронна пошта, веб-сайт організації).  


