
Запрошення до участі в торгах 
 

Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання України» 

 

Позика №8387-UA   

 

Назва контракту: Закупівля когенераційних установок для когенераційної електростанції в 

м. Кам'янець-Подільський 

 

Ідентифікаційний номер: UDHEEP-KAM-ICB-08 

 

1.Дане Запрошення до участі в торгах видається на підставі Загального повідомлення про 

закупівлю в рамках даного Проекту, яке було опубліковане у «UN Development Business» 

від 8 вересня 2014 року. 

 

2.Україна отримала кредит від Світового Банку для фінансування проекту «Підвищення 

енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» і планує 

направити частину грошових надходжень від кредиту на оплату за контрактом UDHEEP-

KAM-ICB-08 на закупівлю когенераційних установок для когенераційної електростанції в 

м. Кам'янець-Подільський. 

 

3.Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» запрошує правомочних учасників 

подавати запечатані заявки на участь у конкурсних  торгах на закупівлю наступних 

товарів: три (3) газопоршневих когенераційних установки для когенераційної 

електростанції в м. Кам'янець-Подільський та забезпечення інструкціями з експлуатації та 

обслуговування. Строк доставки складає двісті десять (210) днів. 

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів: 

 (a) Якщо Учасник торгів є виробником:  

(i)  Фінансові можливості 

Місцеві Учасники торгів повинні подати документальні свідчення відсутності 

заборгованості перед податковими органами.  

(ii) Досвід та Технічні можливості 

Учасники торгів повинні надати документальні свідчення, щоб продемонструвати свою 

відповідність наступним вимогам щодо досвіду: як мінімум сім (7) років виготовлення 

аналогічних товарів. 

Якщо Учасником торгів є Спільне підприємство (СП), кожен член СП окремо повинен 

відповідати вищевказаним вимогам (i) та (ii). 

 

 (b) Якщо Учасник торгів не є виробником:  

Якщо Учасник не є виробником, але пропонує Товар від імені Виробника, подавши 

заповнену Форму Дозволу виробника (Розділ IV «Форми»), тоді Учасник повинен 

продемонструвати що він успішно завершив поставку аналогічних товарів в кількості, 

принаймні, три (3) комплекти за одним чи кількома контрактами за останні сім (7) років. 

Мінімальними вимогами до комбінації товару (-ів) повинні бути сукупні вимоги для 

кожного товару. З цією метою Учасник торгів повинен надати копії контрактів, тривалість 

контрактів і дати завершення, вказуючи вид поставки. 

Місцеві Учасники торгів повинні подати документальні свідчення відсутності 

заборгованості перед податковими органами.  

Якщо Учасником торгів є Спільне підприємство (СП), всі члени СП колективно 

повинні продемонструвати відповідність вимозі контракту щодо досвіду. 



 Пільги місцевим виробникам певних товарів не надаються. Додаткова інформація 

міститься в документації для конкурсних торгів. 

 

4.Торги проводитимуться згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів 

відповідно до Посібника Світового Банку «Закупівля товарів, робіт і не консультаційних 

послуг за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку 

від січня 2011 року, з поправками від липня 2014 р. ( "Посібник із  закупівель"). Торги є 

відкритими для всіх правомочних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із 

закупівель. Крім того, слід враховувати пункти 1.6 і 1.7, що визначають політику 

Світового Банку щодо конфлікту інтересів. 

 

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати подальшу інформацію у 

комунального підприємства «Міськтепловоденергія», контактна особа – Вдовичинський 

Михайло, спеціаліст із закупівель, електронна пошта: mtve.tender@ukr.net, а також 

ознайомитись із документацією для конкурсних торгів у робочий час з 9:00 до 16:00 за 

місцевим часом за вказаною нижче адресою (1). 

 

6. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть придбати повний комплект 

документації для конкурсних торгів після подачі зацікавленими учасниками письмової 

заяви на нижче вказану адресу (1), і сплативши невідшкодовуваний внесок в розмірі USD 

60 (шістдесят доларів США) або 1700  грн. (одна тисяча сімсот українських гривень). 

Оплата буде проводитися шляхом банківського переказу на банківський рахунок, 

вказаний нижче. Документація буде відіслана авіапоштою у разі іноземного учасника, або 

наземною поштою/кур'єром, у разі вітчизняного учасника, або ж її можна буде придбати 

за адресою (1), вказаною нижче.  

 

7. Конкурсні пропозиції необхідно доставити за адресою (2) до 11:00 за місцевим часом 26 

червня 2018 року. Не дозволяється подавати електронні конкурсні пропозиції. Конкурсні 

пропозиції, які надійшли пізніше зазначеного терміну, будуть відхилені. Конкурсні 

пропозиції будуть відкриті в присутності уповноважених представників учасників торгів, 

а також усіх, хто виявить бажання особисто відвідати конкурсні торги за вказаною нижче 

адресою (2) об 11:00 за місцевим часом 26 червня 2018 року 

 

8. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися Декларацією про заставне 

забезпечення конкурсної пропозиції. 

 

9.Адреси, що згадувалися вище, наступні: 

 

Адреса (1): 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

Кому: п. Михайлу Вдовичинскому, спеціалісту по закупівлям 

Адреса: 123, вул. Тімірязєва,2-й поверх, кімната 20 (виробничо-технічний відділ) 

Місто: Кам'янець-Подільський, Хмельницька область 

Поштовий індекс: 32300 

Країна Україна 

Тел .: +38 (03849) 3-52-80 

Факс: +38 (03849) 3-52-80 

E-mail: mtve.tender@ukr.net 

 

Адреса (2): 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

Адреса: 123, вул. Тімірязєва,2-й поверх, 14 (кабінет директора) 

mailto:mtve.tender@ukr.net
mailto:mtve.tender@ukr.net


Місто: Кам'янець-Подільський, Хмельницька область 

Поштовий індекс: 32300 

Країна: Україна 

 

Банківські рахунки: 

Для переказу українських гривень: 

Рахунок 26009419593 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Кам'янець-Подільський, 

Хмельницька область 

МФО 380805, ЄДРПОУ 36588183 

 

Для переказу доларів США: 

Account: 26005482955 

Beneficiary: PUBLIC UTILITY “MISKTEPLOVODENERHIYA” 

Beneficiary Bank: “RAIFFEIZEN BANK AVAL” in favor of Khmelnitsky branch 

SWIFT-code: AVALUAUK XXX 

 

Intermediary Bank: 

THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York, 

Swift-code: IRVTUS3N, Correspondent Account: 890-0620-688 (USD) 

 

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria 

№ 70-55.22.305 USD  
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